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Το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον απαιτεί εµπόριο και επενδύσεις σε στοιχεία 
που είναι χαρακτηρισµένα σε διαφορετικά νοµίσµατα. Οι «ξένες» απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις προσθέτουν µια επιπλέον διάσταση στο προφίλ κινδύνου µιας εταιρείας 
ή ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου: το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Αυτό το κεφάλαιο 
έχει δύο στόχους. Εισάγει την ορολογία που χρησιµοποιείται και παρουσιάζει τα 
εργαλεία που χρησιµοποιούνται στις αγορές συναλλάγµατος. 
 
Ι. Εισαγωγή στην αγορά συναλλάγµατος 
1.Α Μια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι απλά µία τιµή  
 
Η αγορά συναλλάγµατος (FX ή FOREX) είναι η αγορά όπου καθορίζονται οι 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι οι µηχανισµοί µέσω 
των οποίων τα διάφορα νοµίσµατα συσχετίζονται µεταξύ τους στην παγκόσµια 
αγορά, παρέχοντας την τιµή του ενός ως προς το άλλο. 
 
Εποµένως, µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι µια τιµή, συγκεκριµένα είναι η σχετική 
τιµή δύο νοµισµάτων. 
 
Για παράδειγµα, η συναλλαγµατική ισοτιµία του αµερικανικού δολαρίου/ ευρώ είναι 
η τιµή του ευρώ εκφρασµένη σε δολάρια. Την 14/10/2004 στις 13:40, αυτή η ισοτιµία 
ήταν 1,23678 δολάρια για ένα ευρώ, ή αλλιώς σε συµβολισµό αγοράς 1,23678 
USD/EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Η τιµή του καφέ και η τιµή ενός ξένου νοµίσµατος 
Η συναλλαγµατική ισοτιµία δεν είναι παρά µια ακόµα τιµή στην οικονοµία. Ας 
συγκρίνουµε µια συναλλαγµατική ισοτιµία µε την τιµή του καφέ. Ας υποθέσουµε 
ότι η τιµή ενός καφέ σε ευρώ είναι 2 ευρώ, ή αλλιώς 2 ευρώ/καφέ, χρησιµοποιώντας 
τον ανωτέρω συµβολισµό της αγοράς συναλλάγµατος. Όταν αποτιµάµε τον καφέ, ο 
παρονοµαστής αναφέρεται στη µονάδα του αγαθού που αγοράζεται – ένας καφές. 
Όταν αποτιµούµε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ο παρονοµαστής αναφέρεται σε µια 
µονάδα κάποιου νοµίσµατος. Θα σκεφτόµαστε λοιπόν το νόµισµα στον 
παρονοµαστή ως το νόµισµα που αγοράζουµε.  

 
 
1.Α.1 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες ισορροπίας και συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Όπως σε οποιαδήποτε άλλη αγορά, η τιµή ενός νοµίσµατος καθορίζεται από την 
προσφορά και τη ζήτηση. Οποιαδήποτε χρονική στιγµή, σε κάποια δεδοµένη χώρα, η 
συναλλαγµατική ισοτιµία καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της ζήτησης για ξένο 
νόµισµα και της αντίστοιχης προσφοράς ξένου νοµίσµατος. Έτσι, η συναλλαγµατική 
ισοτιµία είναι µια τιµή ισορροπίας (St

E ) που καθορίζεται µέσω της προσφοράς και 
της ζήτησης όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1.1 
 



 
 
∆ιάγραµµα I.1:  
Προσφορά και ζήτηση καθορίζουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία St

E 

 
 St      Προσφορά σε ΞΝ 
(ΤΝ/ΞΝ)   
 
 
 St

E

   
 
       Ζήτηση για ΞΝ 
 
       Ποσότητα ΞΝ 
 
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν  την προσφορά και ζήτηση ενός νοµίσµατος 
στην αγορά συναλλάγµατος; Η προσφορά ξένου νοµίσµατος προέρχεται από «µη 
κατοίκους» που αγοράζουν εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες – δηλ. εγχώριες εξαγωγές -, 
ξένοι επενδυτές που επενδύουν στην εγχώρια αγορά και ξένοι τουρίστες που ταξιδεύουν 
στη χώρα µας. Αυτοί οι µη κάτοικοι χρειάζονται τοπικό νόµισµα  ώστε να πληρώσουν 
για τις τοπικές αγορές τους. Έτσι, οι µη κάτοικοι, αγοράζουν το τοπικό νόµισµα 
πληρώνοντας µε ξένο νόµισµα στην αγορά συναλλάγµατος. Παρόµοια, η ζήτηση για 
ξένο νόµισµα προέρχεται από κατοίκους που αγοράζουν ξένα αγαθά και υπηρεσίες – 
δηλ. εγχώριες εισαγωγές-, από εγχώριους επενδυτές που επενδύουν στο εξωτερικό και 
από «εγχώριους τουρίστες» που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. 
 
Με το πέρασµα του χρόνου, µεταβάλλονται οι διάφορες µεταβλητές που επηρεάζουν το 
εξωτερικό εµπόριο, τις διεθνείς επενδύσεις και το διεθνή τουρισµό, αναγκάζοντας τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες να προσαρµοσθούν σε νέα επίπεδα ισορροπίας. Για 
παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι ανεβαίνουν τα επιτόκια στη χώρα µας, σε σύγκριση µε 
τα επιτόκια της ξένης χώρας. Η εγχώρια ζήτηση για ξένα οµόλογα θα µειωθεί, 
περιορίζοντας έτσι τη ζήτηση για ξένο νόµισµα στην τρέχουσα συναλλαγµατική 
ισοτιµία. Η ξένη ζήτηση για εγχώρια οµόλογα θα αυξηθεί, αυξάνοντας έτσι την 
προσφορά ξένου νοµίσµατος στην τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία. Σαν αποτέλεσµα 
αυτών των κινήσεων στις καµπύλες προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 
συναλλάγµατος, η τιµή του ξένου νοµίσµατος ως προς το τοπικό νόµισµα θα πέσει. Το 
διάγραµµα  Ι.2. δείχνει το αποτέλεσµα αυτών των µεταβολών στην συναλλαγµατική 
ισοτιµία ισορροπίας. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
∆ιάγραµµα Ι.2: Η επίδραση µιας ανόδου των εγχώριων επιτοκίων 
σε σχέση µε τα ξένα επιτόκια 
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Οι µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µετρώνται συνήθως σε ποσοστιαίες 
µεταβολές ή αποδόσεις. Η «συναλλαγµατική απόδοση» από τη χρονική στιγµή  t έως τη 
χρονική στιγµή T δίνεται από: 
 
s(t,T)=(S(T)/S(t))-1 
 
Όπου S(t) αναπαριστά τη συναλλαγµατική ισοτιµία ως πλήθος µονάδων του εγχώριου 
νοµίσµατος για µια µονάδα του ξένου νοµίσµατος (τιµή spot). 
 
Ο κίνδυνος εµφανίζεται κάθε φορά που το πραγµατικό αποτέλεσµα µπορεί να διαφέρει 
από το αναµενόµενο. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι εκτεθειµένες σε «κίνδυνο 
αποτίµησης» όταν οι πραγµατικές τους τιµές µπορεί να διαφέρουν από τις αναµενόµενες 
τιµές. Στις αγορές συναλλάγµατος, έχουµε συναλλαγµατικό κίνδυνο (κίνδυνο 
νοµίσµατος) όταν η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία είναι διαφορετική από την 
αναµενόµενη. ∆ηλαδή, εάν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος, τότε s(t,T) δεν µπορεί να 
προβλεφθεί µε βεβαιότητα τη χρονική στιγµή t. Σε όρους στατιστικής, µπορούµε να 
θεωρούµε την s(t,T) ως τυχαία µεταβλητή. 
 
 
 
ΙΙ. Αγορές συναλλάγµατος 
 
2.Α. Οργάνωση 
 
Η αγορά συναλλάγµατος είναι ο γενικός όρος για τα ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο που 
υπάρχουν για να ανταλλάσσουν ή να εµπορεύονται τα νοµίσµατα διαφόρων χωρών. 
Είναι οργανωµένη σε δύο επίπεδα: το επίπεδο λιανικής (retail tier) και το επίπεδο 
χονδρικής (wholesale tier). Το επίπεδο λιανικής συγκεντρώνει τους «µικρούς 
παίκτες» που αγοράζουν και πωλούν συνάλλαγµα. Το επίπεδο χονδρικής είναι ένα 



άτυπο, γεωγραφικά διάσπαρτο, δίκτυο από περίπου 2000 τράπεζες και εταιρείες 
µεσιτών συναλλάγµατος, που συναλλάσσονται µεταξύ τους και µε µεγάλους 
οργανισµούς. Η αγορά συναλλάγµατος είναι ανοικτή 24 ώρες την ηµέρα και 
χωρίζεται σε τρείς χρονικές ζώνες. To εµπόριο συναλλάγµατος ξεκινά κάθε µέρα στο 
Sydney και γυρνάει σε όλο τον κόσµο καθώς ξεκινά κάθε εργάσιµη ηµέρα σε κάθε 
χρηµατοοικονοµικό κέντρο, πρώτα στο Τόκυο, µετά στο Λονδίνο και στη Νέα 
Υόρκη. Οι οθόνες των υπολογιστών σε όλο τον κόσµο δείχνουν συνεχώς 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ένας trader βάζει στον υπολογιστή του µια τιµή για την 
ισοτιµία ευρώ/δολαρίου, και µπορεί µετά να λάβει µηνύµατα από οπουδήποτε στον 
κόσµο, από ανθρώπους που είναι διατεθειµένοι να ικανοποιήσουν αυτή την τιµή. ∆εν 
έχει καµία σηµασία για αυτόν, εάν ο αντισυµβαλλόµενος βρίσκεται στο Λονδίνο, στη 
Σιγκαπούρη ή στο Μπουένος Άϊρες. Η αγορά συναλλάγµατος δεν έχει φυσικό χώρο 
όπου οι traders συναντώνται για να κάνουν συναλλαγές σε νοµίσµατα. ¨όταν ο 
οικονοµικός τύπος και τα βιβλία χρηµατοοικονοµικών αναφέρονται στην αγορά 
συναλλάγµατος, αναφέρονται στο επίπεδο χονδρικής. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 
ακολουθήσουµε αυτή τη σύµβαση. 
 
Οι αγορά συναλλάγµατος είναι η µεγαλύτερη από όλες τις χρηµατοοικονοµικές 
αγορές στον κόσµο. Μια τυπική συναλλαγή σε USD είναι περίπου 10 εκατοµµύρια 
(«δέκα δολάρια» στη γλώσσα των dealers). Στην τελευταία τριετή έρευνα που 
διεξήγαγε η Bank of International Settlements (BIS) τον Απρίλιο του 2001, 
εκτιµήθηκε ότι ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών στην αγορά συναλλάγµατος – 
spot, forward και swap- ήταν περίπου 1,2 τρις δολάρια ,µια πτώση της τάξης του 19% 
σε σύγκριση µε τον Απρίλιο του 1998. Ο µέσος ηµερήσιος όγκος είναι περίπου δέκα 
φορές ο ηµερήσιος όγκος του διεθνούς εµπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες και εξήντα 
φορές το ηµερήσιο αµερικάνικο ΑΕΠ.  
 
Τον Απρίλιο του 2001, οι µεγαλύτερες αγορές ήταν το Λονδίνο µε µέσο ηµερήσιο 
τζίρο USD 637 δις, η Νέα Υόρκη (USD 350 δις) , το Τόκιο (USD 150 δις) και η 
Σιγκαπούρη (USD 140 δις). Η Φρανκφούρτη, η Ζυρίχη, το Παρίσι και το Χόνγκ-
Κόνγκ είχαν ηµερήσιο όγκο µεταξύ USD 70 και 95 δις. Τα νοµίσµατα µε τη 
µεγαλύτερη συναλλακτική κίνηση ήταν τα USD, EURO και JPY. Η ισοτιµία 
USD/EURO ήταν µακράν αυτή πού είχε τη µεγαλύτερη συναλλακτική κίνηση το 
2001 και αποτελούσε το 30% του συνολικού τζίρου, ακολουθούµενη από τη 
USD/JPY µε 20% και από τη USD/GBP µε 11%. Οι συναλλαγές εγχώριων 
νοµισµάτων σε αναδυόµενες αγορές ήταν στο 4,5% της συναλλαγµατικής 
δραστηριότητας το 2001, ενώ το 1998 ήταν µόνο 3,1%. 
 
∆εδοµένης της διεθνούς φύσης της αγοράς, η πλειοψηφία (57%) όλων των 
συναλλαγών σε συνάλλαγµα απαιτεί διασυνοριακούς αντισυµβαλλόµενους. Αυτό 
τονίζει µια από τις βασικές ανησυχίες στην αγορά συναλλάγµατος: κίνδυνος 
αντισυµβαλλόµενου. Είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα καλό σύστηµα διακανονισµού 
και εκκαθάρισης. 
 
2.Α.1 ∆ιακανονισµός συναλλαγών 
 
Στο επίπεδο χονδρικής, δεν γίνεται ανταλλαγή «πραγµατικού» χρήµατος. ∆εν 
υπάρχουν µεταφορείς που κυκλοφορούν ανά τον κόσµο µε βαλίτσες γεµάτες λεφτά. 
Όλες οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά χρησιµοποιώντας ένα διεθνές σύστηµα 
εκκαθάρισης. Η SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 



Telecommunications), διευθύνει το βασικό σύστηµα εκκαθάρισης για διεθνείς 
συναλλαγές. Τα κεντρικά τους βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Το σύστηµα ηλεκτρονικής 
µεταφοράς δουλεύει µε ένα πολύ απλό τρόπο. ∆ύο τράπεζες που εµπλέκονται σε µια 
συναλλαγή συναλλάγµατος θα µεταφέρουν απλά τραπεζικές καταθέσεις µέσω του 
SWIFT προκειµένου να διακανονισθεί η συναλλαγή. 
 
Παράδειγµα Ι.1:Έστω ότι η Banco del Suquia, µια από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές 
Τράπεζες της Αργεντινής, πουλάει Ελβετικά φράγκα (CHF) στην Malayan Banking 
Berhard, τη µεγαλύτερη ιδιωτική Μαλαισιανή Τράπεζα, για Ιαπωνικά γιέν (JPY). Ο 
διακανονισµός της συναλλαγής θα γίνει µε µια µεταφορά Τραπεζικών καταθέσεων. Η 
Banco del Suquia θα µεταβιβάσει στην Malayan Banking Berhard µια κατάθεση CHF 
που τηρεί σε κάποια Ελβετική Τράπεζα, ενώ η Malayan Banking Berhard θα 
µεταβιβάσει στην Banco del Suquia µια κατάθεση JPY που τηρεί σε µια Ιαπωνική 
Τράπεζα. Το σύστηµα SWIFT θα χειρισθεί την επιβεβαίωση των λεπτοµερειών της 
συναλλαγής και των οδηγιών πληρωµής προς τις Τράπεζες στην Ελβετία και στην 
Ιαπωνία. Η Banco del Suquia θα έχει ένα τραπεζικό λογαριασµό σε JPY στην 
Ιαπωνία και η Malayan Banking Berhard θα έχει ένα τραπεζικό λογαριασµό σε CHF 
στην Ελβετία. 
 
Οι ξένοι λογαριασµοί που χρησιµοποιούνται για το διακανονισµό διεθνών πληρωµών 
µπορούν να τηρούνται από ξένα υποκαταστήµατα της ίδιας Τράπεζας, ή σε ένα 
λογαριασµό µε µια ανταποκρίτρια Τράπεζα (correspondent bank). Μια ανταποκριτική 
Τραπεζική σχέση δηµιουργείται όταν δύο Τράπεζες διατηρούν έναν ανταποκριτικό 
Τραπεζικό λογαριασµό η µία µε την άλλη. Η πλειονότητα των µεγάλων Τραπεζών 
έχουν ανταποκριτικές σχέσεις µε άλλες Τράπεζες σε όλα τα µεγάλα 
χρηµατοοικονοµικά κέντρα στα οποία δεν έχουν δικά τους Τραπεζικά 
υποκαταστήµατα. Για παράδειγµα, µια Τράπεζα στο Τόκιο θα έχει ένα ανταποκριτικό 
Τραπεζικό λογαριασµό σε µια Μαλαισιανή Τράπεζα και η Μαλαισιανή Τράπεζα θα 
έχει ένα ανταποκριτικό λογαριασµό µε την Τράπεζα στο Τόκιο. Οι ανταποκριτικοί 
λογαριασµοί λέγονται επίσης λογαριασµοί nostro  και λειτουργούν όπως οι 
τρεχούµενοι λογαριασµοί (όψεως). 
 
Η αγορά συναλλάγµατος είναι σε µεγάλο βαθµό µια «απορυθµισµένη» αγορά. Μόνο 
τα παράγωγα συµβόλαια που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια, υπόκεινται σε 
τυπικούς κανόνες και ρυθµίσεις. Οι Τράπεζες γενικά εποπτεύονται από κάποια 
κρατική εποπτική αρχή (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος, FED) και είναι υποχρεωµµένες να 
αναφέρουν σε τακτικές περιόδους τη συναλλαγµατική τους θέση. 
 
2.Α.2 ∆ραστηριότητες
 
Κερδοσκοπία (Speculation) είναι η δραστηριότητα που αφήνει µια συναλλαγµατική 
θέση ανοικτή στις διακυµάνσεις της ισοτιµίας του νοµίσµατος. Οι κερδοσκόποι 
παίρνουν µια θέση ώστε να «κερδοσκοπήσουν» στην κατεύθυνση της ισοτιµίας. Ένας 
κερδοσκόπος παίρνει µια συναλλαγµατική θέση µε την προσδοκία µιας µεταβολής 
της ισοτιµίας προς όφελος του. Με άλλα λόγια ο κερδοσκόπος δεν παίρνει άλλες 
θέσεις που να µειώνουν ή να καλύπτουν την ανοικτή του θέση. 
 
Αντιστάθµιση (Hedging)  είναι ένας τρόπος να µεταφερθεί µέρος του 
συναλλαγµατικού κινδύνου, ο οποίος είναι εγγενής σε όλες τις συναλλαγές οι οποίες 
εµπλέκουν δύο νοµίσµατα, όπως π.χ. εισαγωγές και εξαγωγές. Έτσι, σε αντίθεση µε 



την κερδοσκοπία, η αντιστάθµιση είναι η δραστηριότητα κάλυψης µιας ανοικτής 
θέσης. Αυτός που αντισταθµίζει, εκτελεί µια συναλλαγή στην αγορά συναλλάγµατος 
για να καλύψει το συναλλαγµατικό κίνδυνο µιας άλλης θέσης. 
 
Arbitrage αναφέρεται στη διαδικασία µέσω της οποίας επιχειρείται η παραγωγή 
κέρδους χωρίς κίνδυνο, µε εκµετάλλευση ανακολουθιών στις τιµές που εµφανίζονται 
ταυτόχρονα σε διαφορετικές αγορές. Η απλούστερη µορφή arbitrage στην αγορά 
συναλλάγµατος είναι το χωρικό arbitrage (spatial arbitrage), που εκµεταλλεύεται τη 
γεωγραφικά διασπαρµένη φύση της αγοράς. Για παράδειγµα, ένας arbitrageur θα 
επιχειρήσει να αγοράσει GBP στο 1,61 USD/GBP στο Λονδίνο και ταυτόχρονα να 
πουλήσει GBP στο 1,615 USD/GBP στη Νέα Υόρκη. 
Το τριγωνικό arbitrage (triangular arbitrage) εκµεταλλεύεται λάθη τιµολόγησης 
ανάµεσα σε τρία νοµίσµατα. Όπως θα δούµε παρακάτω, οι σταυροειδείς ισοτιµίες 
(cross rates) καθορίζονται από το τριγωνικό arbitrage. 
Το arbitrage καλυµµένου επιτοκίου (covered interest arbitrage) εκµεταλλεύεται την 
ασυνέπεια στη σχέση που πρέπει να διέπει τις spot και τις προθεσµιακές (forward) 
ισοτιµίες και τα εγχώρια και ξένα επιτόκια. 
 
2.Α.3 Παίκτες και συναλλαγές στις αγορές συναλλάγµατος
 
Οι παίκτες στις αγορές συναλλάγµατος είναι κερδοσκόποι, µεγάλες εταιρείες, 
εµπορικές Τράπεζες, µεσίτες συναλλάγµατος, και κεντρικές Τράπεζες. Οι µεγάλες 
εταιρείες εισέρχονται στην αγορά κυρίως για λόγους αντιστάθµισης των 
συναλλαγµατικών τους κινδύνων, αν και συχνά µπορεί να κερδοσκοπούν. Οι 
κεντρικές Τράπεζες τείνουν να είναι κερδοσκόποι, δηλαδή µπαίνουν στην αγορά 
χωρίς να καλύπτουν τις θέσεις τους. Οι εµπορικές Τράπεζες και οι µεσίτες 
συναλλάγµατος λειτουργούν κυρίως ως µεσολαβητές, όµως σε διαφορετικά 
διαστήµατα µπορεί να λειτουργούν επίσης ως κερδοσκόποι, arbitrageurs και 
αντισταθµιστές. Όλοι οι συµµετέχοντες στην αγορά συναλλάγµατος επικοινωνούν 
µέσω των dealers ή traders. 
 
Οι Τράπεζες έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού συναλλακτικού όγκου.  
 
2.Α.3.i  Dealers, Market Makers, Brokers 
 
Η δουλειά ενός dealer είναι να βγάζει χρήµατα ανοίγοντας θέσεις – αγοράζοντας και 
πουλώντας αξίες – χρησιµοποιώντας το κεφάλαιο του εργοδότη του. Στο τέλος της 
ηµέρας ο dealer πρέπει να έχει κλείσει τις θέσεις του. 
 
Πολλοί dealers λειτουργούν και ως market makers. ∆ηλαδή, είναι υποχρεωµένοι να 
παρέχουν τιµές αγοράς και πώλησης (bid – ask), τόσο στους ανταγωνιστές τους όσο 
και στους πελάτες, όποτε αυτό τους ζητηθεί. Με άλλα λόγια οποιοσδήποτε 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από τον market maker την τιµή στην οποία είναι 
διατεθειµένος να αγοράσει και την τιµή στην οποία είναι διατεθειµένος να πουλήσει 
κάποια αξία,  (bid – ask quote). Οι τιµές αυτές είναι δεσµευτικές για τον market 
maker τη στιγµή που τις δίνει. Οι market makers βγάζουν το κέρδος τους από τη 
διαφορά µεταξύ τιµής αγοράς (bid) και τιµής πώλησης (ask). Η διαφορά ανάµεσα 
στην τιµή αγοράς (bid) και στην τιµή πώλησης ονοµάζεται άνοιγµα (spread).Τα 
ανοίγµατα bid – ask στην αγορά συναλλάγµατος είναι της τάξης του 0.03% και είναι 
σηµαντικά χαµηλότερα από τα ανοίγµατα σε άλλες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Οι 



market makers κερδίζουν λόγω του µεγάλου συναλλακτικού όγκου στην αγορά 
συναλλάγµατος. 
Μία άλλη οδός συναλλαγής είναι µέσω ενός µεσίτη συναλλάγµατος (broker) . Για 
παράδειγµα ο dealer µιας Τράπεζας θέλει να αγοράσει 500εκ JPY και ψάχνει για 
πωλητή. Επικοινωνεί µε ένα µεσίτη συναλλάγµατος ο οποίος του δίνει δύο τιµές, µια 
τιµή αγοράς και µια τιµή πώλησης, χωρίς να του αποκαλύπτει το όνοµα του 
αντισυµβαλλόµενου. Εάν ο dealer δεχθεί την τιµή πώλησης που του προσφέρει ο 
broker, τότε ο broker θα αποκαλύψει το όνοµα του αντισυµβαλλόµενου ώστε να 
µπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός διακανονισµός της συναλλαγής. Εάν ο 
broker δεν είναι σε θέση να παρέχει άµεσα µια τιµή, θα «βγει στην αγορά» για να 
βρει εάν υπάρχουν πωλητές για αυτόν τον όγκο συναλλαγής. Οι brokers βγάζουν το 
κέρδος τους από την προµήθεια που χρεώνουν και στους δύο αντισυµβαλλόµενους. 
Αντί να απευθυνθεί στο broker, ο dealer θα µπορούσε να έλθει απευθείας σε επαφή 
µε κάποια άλλη Τράπεζα και να προσπαθήσει να αγοράσει απευθείας από αυτούς. 
Αυτού του είδους η συναλλαγή είναι µια απευθείας ή διατραπεζική συναλλαγή. Οι 
απευθείας συναλλαγές εξοικονοµούν στο dealer την προµήθεια που θα πλήρωνε στον 
broker. Επιπλέον η απευθείας συναλλαγή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά µε τις 
θέσεις των αντισυµβαλλοµένων. Το να ανακαλύψεις τις τιµές των άλλων dealers 
βοηθάει τους dealers να προσδιορίσουν τη θέση της αγοράς και µετά να καθορίσουν 
τις τιµές τους. 
 
• Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μεσιτείας 
Το 1992 η Reuters εισήγαγε ένα αυτόµατο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγµατικής 
µεσιτείας. Το σύστηµα αυτό επιτρέπει στους dealers να θέτουν τις τιµές τους 
«ζωντανά». Οι τιµές εµφανίζονται στην οθόνη ανώνυµα. Οι traders από οποιοδήποτε 
µέρος του κόσµου µπορούν να επιλέξουν µια τιµή από τα τερµατικά τους και στη 
συνέχεια το Reuters 2000 ελέγχει για την ύπαρξη πιστοληπτικής αµοιβαιότητας 
ανάµεσα στους δύο αντισυµβαλλόµενους και ολοκληρώνει τη συναλλαγή 
καταγράφοντας τις λεπτοµέρειες τις συναλλαγής και τις επιβεβαιώσεις. 
Από τότε που ξεκίνησε το Reuters 2000 αναπτύχθηκαν και άλλα ανταγωνιστικά προ 
αυτό συστήµατα. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές του Reuters 2000 είναι το MINEX που 
αναπτύχθηκε από Ιαπωνικές Τράπεζες, το Dow Jones Telerate και το Electronic 
Brokering Service (EBS) που αναπτύχθηκαν από την Quotron και από µια 
κοινοπραξία Αµερικανικών και Ευρωπαϊκών Τραπεζών. 
 
Το ηλεκτρονικό trading παρέχει µεγαλύτερη διαφάνεια σε σύγκριση µε τους πιο 
παραδοσιακούς τρόπους συναλλαγής που περιγράφηκαν παραπάνω. Η spot αγορά 
συναλλάγµατος έχει υπάρξει παραδοσιακά αδιαφανής, δεδοµένης της δυσκολίας 
διάχυσης της πληροφορίας εν τη απουσία κεντροποιηµένων ανταλλακτηρίων. Πριν 
από την εισαγωγή του ηλεκτρονικού trading , οι dealers – όπως στο παράδειγµα που 
είδαµε παραπάνω – «έπρεπε» να προβούν σε ένα πλήθος συναλλαγών, µόνο και µόνο 
για να συγκεντρώσουν πληροφόρηση για τις τιµές που ήταν διαθέσιµες στην αγορά. 
Οι traders που χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό σύστηµα µεσιτείας είναι σε θέση να 
γνωρίζουν άµεσα την καλύτερη τιµή που κυκλοφορεί στην αγορά (τουλάχιστον 
γνωρίζουν που κυµαίνεται η αγορά). 
Αν και το ηλεκτρονικό trading τείνει να κυριαρχήσει της «εσωτερικής» αγοράς των 
dealers, τα συστήµατα αυτά δεν έχουν ακόµα επιδράσει σηµαντικά στις δουλειές των 
µεγάλων εταιρικών πελατών. Αυτό όµως µοιάζει να αλλάζει αφού αναπτύσσονται 
αρκετά συστήµατα βασισµένα στο internet που στοχεύουν σε αυτή την περιοχή. Αυτά 
τα συστήµατα υπόσχονται µεγαλύτερη ευελιξία (π.χ. προσαρµόσιµες ποσότητες και 



διαθέσιµα ζεύγη νοµισµάτων) και εκµετάλλευση της ικανότητας που έχει το internet 
να συνδέσει αποµακρυσµένα µέρη µε χαµηλό κόστος. 
 
2.Β Τα προϊόντα της αγοράς συναλλάγµατος 
 
2.Β.1  Η Spot Αγορά 
  
Η spot αγορά είναι η αγορά συναλλάγµατος για άµεση πληρωµή και παράδοση. Στην 
πράξη η έκφραση «άµεση» σηµαίνει αυθηµερόν µόνο στο επίπεδο λιανικής. Στο επίπεδο 
χοντρικής οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν την value date που µπορεί να είναι µία έως 
τρεις ηµέρες συνήθως. 
 
Στη διατραπεζική αγορά, οι dealers δίνουν τιµές αγοράς και πώλησης, δηλώνοντας έτσι 
ότι διατίθενται να αγοράσουν ή να πουλήσουν µέχρι 10 εκ EUR στις τιµές που έχουν 
δώσει. Αυτές οι spot τιµές έχουν πολύ µικρή χρονική ισχύ. Εάν µια συναλλαγή δεν 
ολοκληρωθεί άµεσα µέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή, οι τιµές κατά πάσα πιθανότητα θα 
αλλάξουν στα αµέσως επόµενα δευτερόλεπτα. Οι traders χρησιµοποιούν ένα ιδιαίτερο 
σύστηµα όταν δίνουν τιµές. Για παράδειγµα οι τιµές αγοράς πώλησης USD/JPY είναι 
0,00902 – 0,009063. Το «0,0090» ονοµάζεται «big figure» και θεωρείται αυτονόητο ότι 
όλοι οι traders το γνωρίζουν. Τα τελευταία δύο ψηφία αναφέρονται ως «the small 
figure». Έτσι είναι σαφές για τους traders τι εννοείται όταν ζητάν bid-ask τιµές από 
κάποιον στο τηλέφωνο και ο αντισυµβαλλόµενος τους απαντά «02-63». 
 
Το 2001, η BIS (Bank of International Settlements) εκτίµησε ότι ο ηµερήσιος όγκος στη 
spot αγορά ήταν 387 δις USD. Η πλειονότητα των συναλλαγών ήταν διατραπεζικές 
συναλλαγές. Μόνο το 19% των συναλλαγών αφορούσε µη διατραπεζικές συναλλαγές. Ο 
υψηλός όγκος συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά εξηγείται εν µέρει από γεωγραφικά 
διάσπαρτη φύση της αγοράς. Οι dealers συναλλάσσονται µεταξύ τους προκειµένου να 
αναλάβουν και να µετακυλήσουν κινδύνους και για να ανακαλύψουν τις τιµές 
συναλλαγών. Η ανακάλυψη των τιµών των άλλων dealers βοηθάει τους dealers να 
προσδιορίσουν τη θέση της αγοράς και στη συνέχεια να καθορίσουν τις τιµές τους. 
 
2.Β.1.i Άµεσες και έµµεσες ισοτιµίες 
 
Μία ανταλλαγή νοµισµάτων εµπλέκει δύο νοµίσµατα µε οποιοδήποτε από αυτά να 
µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το νόµισµα που αγοράζεται. Με άλλα λόγια, 
οποιοδήποτε νόµισµα µπορεί να τοποθετηθεί στον παρονοµαστή µιας 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Όταν η ισοτιµία δίδεται ως το πλήθος των µονάδων του 
εγχώριου νοµίσµατος που αντιστοιχούν σε µια µονάδα του ξένου νοµίσµατος, λέµε 
ότι έχουµε άµεση ισοτιµία. Όταν η ισοτιµία δίδεται ως το πλήθος των µονάδων του 
ξένου νοµίσµατος που αντιστοιχούν σε µια µονάδα του εγχώριου νοµίσµατος 
αναφερόµαστε σε έµµεση ισοτιµία. Η έµµεση ισοτιµία είναι ο αντίστροφος της 
αντίστοιχης άµεσης ισοτιµίας. 
 
Τα περισσότερα νοµίσµατα «τιµολογούνται» ως πλήθος µονάδων του νοµίσµατος 
που µπορεί να αγοράσει ένα USD. Αυτός ο τρόπος αναφοράς ονοµάζεται 
«ευρωπαϊκός». Εξαίρεση αποτελούν τα «αγγλοσαξονικά» νοµίσµατα (η αγγλική λίρα 
(GBP), το δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD), το Ιρλανδέζικο πούντ (IEP), το 
Αυστραλέζικο δολάριο (AUD)) και το EUR. Αυτός ο δεύτερος τρόπος αναφοράς 
λέγεται «αµερικάνικος». 



Παράδειγµα Ι.2  
(Α) Έµµεση ισοτιµία : JPY/USD (Ευρωπαϊκός τρόπος) 
Έστω ότι ένας αµερικανός τουρίστας θέλει να αγοράσει JPY στο αεροδρόµιο του 
L.A. Η αναφορά JPY 110,34-111,09 σηµαίνει ότι ο dealer αγοράζει ένα USD για 
110,34 JPY (bid) και πουλάει ένα USD για JPY 111,09 (ask). Για κάθε USD που 
αγοράζει και πουλάει ο dealer, έχει ένα κέρδος 0,75 JPY. 
 
(Β) Άµεση ισοτιµία: USD/JPY (Αµερικάνικος τρόπος) 
Εάν ο dealer στο αεροδρόµιο του L.A. χρησιµοποιεί άµεσες ισοτιµίες, τότε οι bid – 
ask τιµές του θα ήταν ,009002 - ,009063 USD για ένα JPY. 
 
Είναι πολύ εύκολο να µετατρέψουµε τις άµεσες ισοτιµίες σε έµµεσες, και το 
αντίστροφο. Όπως φάνηκε και στο προηγούµενο παράδειγµα: 
S(άµεση)bid = 1/S(έµµεση)ask, 
S(άµεση)ask = 1/S(έµµεση)bid.  
   
Η συζήτηση για τις κινήσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µερικές φορές 
δηµιουργεί σύγχυση επειδή κάποια σχόλια αναφέρονται σε άµεσες και άλλα σε 
έµµεσες ισοτιµίες. Οι άµεσες ισοτιµίες είναι ο συνήθης τρόπος που χρησιµοποιείται. 
Έτσι, εκτός αν το διευκρινίζουµε διαφορετικά, θα χρησιµοποιούµε άµεσες ισοτιµίες. 
∆ηλαδή, το εγχώριο νόµισµα θα είναι πάντα στον αριθµητή ενώ το ξένο νόµισµα θα 
είναι πάντα στον παρονοµαστή. 
 
Στην αγορά συναλλάγµατος οι Τράπεζες λειτουργούν σαν market makers. 
Πραγµατοποιούν κέρδη από το άνοιγµα µεταξύ τιµής αγοράς και τιµής πώλησης. Οι 
market makers προσπαθούν να περάσουν το άνοιγµα που δηµιουργείται από µια 
συναλλαγή σε κάποιον άλλο πελάτη. Για παράδειγµα, µια Τράπεζα που αγοράζει JPY 
από ένα πελάτη θα προσπαθήσει να καλύψει το άνοιγµα της πουλώντας JPY σε 
κάποιον άλλο πελάτη. Μερικές φορές, µια Τράπεζα που περιµένει το JPY να 
ανατιµηθεί τις επόµενες ώρες µπορεί να αποφασίσει να κερδοσκοπήσει, δηλαδή να 
περιµένει πριν πουλήσει τα JPY σε κάποιον άλλο πελάτη. Κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας οι dealers των Τραπεζών διαχειρίζονται το άνοιγµα τους µε ένα τρόπο που να 
είναι συνεπής µε τη βραχυπρόθεσµη οπτική τους για κάθε νόµισµα. Προς το τέλος 
της ηµέρας οι dealers της Τράπεζας θα προσπαθήσουν να κλείσουν τη θέση της 
Τράπεζας. Ένας dealer που συγκεντρώνει πολύ µεγάλο απόθεµα από JPY µπορεί να 
προσπαθήσει να δελεάσει τους πελάτες για να τα αγοράσουν χαµηλώνοντας κάπως 
τις τιµές του. Έτσι, επειδή οι τιµές που δίνονται αντανακλούν θέσεις αποθεµατικών, 
συνιστάται να ψάξει σε αρκετές Τράπεζες ο πελάτης πριν αποφασίσει να προχωρήσει 
σε συναλλαγή. 
 
2.Β.1.ii  Σταυροειδείς ισοτιµίες
 
Το άµεσο / έµµεσο σύστηµα ισοτιµιών σχετίζεται µε το εγχώριο νόµισµα. Το 
ευρωπαϊκό / αµερικάνικο σύστηµα ισοτιµιών έχει να κάνει µε το USD. Εάν όµως 
ένας trader από το Μαλάουι τηλεφωνήσει σε µια Τράπεζα στο Χονγκ-Κόνγκ και 
ζητήσει µια τιµή για JPY/CHF, η Τράπεζα του Χονγκ-Κονγκ θα δώσει µια τιµή που 
δεν θα προβλέπεται από τα προηγούµενα συστήµατα. Η Τράπεζα του Χονγκ-Κονγκ 
θα δώσει µια σταυροειδή ισοτιµία. Τα πιο πολλά νοµίσµατα παίρνουν τιµές έναντι του 
USD, οπότε σταυροειδείς ισοτιµίες µπορούν να υπολογισθούν από ισοτιµίες ως προς 
το USD. Για παράδειγµα η ισοτιµία JPY/GBP υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τις 



ισοτιµίες USD/JPY και USD/GBP. Αυτή η µέθοδος συνήθως συνεπάγεται ένα 
µεγαλύτερο άνοιγµα τιµής αγοράς και πώλησης  στις σταυροειδείς ισοτιµίες.  Οι 
σταυροειδείς ισοτιµίες υπολογίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι arbitrageurs  να µην 
µπορούν να εκµεταλλευθούν τις αναφερόµενες τιµές. Ειδάλλως, στρατηγικές 
τριγωνικού arbitrage θα ήταν εφικτές και οι Τράπεζες θα παρατηρούσαν σύντοµα 
ανισορροπίες στις εντολές τους για αγορά και πώληση. 
 
Παράδειγµα Ι.3  
Ας υποθέσουµε ότι µια Τράπεζα δίνει τις εξής τιµές: S=,0104 - ,0108 USD/JPY και 
S=1,5670 – 1,5675 USD/GBP. Η Τράπεζα θέλει να υπολογίσει τις σταυροειδείς 
ισοτιµίες JPY/GBP. H τιµή αγοράς JPY/GBP είναι η τιµή στην οποία η Τράπεζα 
διατίθεται να αγοράσει GBP ως προς το JPY, δηλαδή το πλήθος των µονάδων JPY 
που είναι διατεθειµένη να πληρώσει για µια µονάδα GBP. Αυτή η συναλλαγή (αγορά 
GBP – πώληση JPY) είναι ισοδύναµη µε την πώληση JPY για αγορά ενός USD – 
στην τιµή αγοράς της Τράπεζας (1/,0108) JPY/USD – και στη συνέχεια τη 
µεταπώληση του USD  για να αγοράσει GBP – στην τιµή αγοράς της Τράπεζας 
1,5670 USD/GBP. Σχηµατικά η συναλλαγή έχει ως εξής: 
Sbid,JPY/GBP = Sbid,JPY/USD x Sbid,USD/GBP =(1/,0108) JPY/USD x (1,5670) USD/GBP = 
145,0926 JPY/GBP. 
Εποµένως, η Τράπεζα δεν θα θέσει ποτέ την τιµή αγοράς JPY/GBP κάτω από την 
ισοτιµία 145,0926 JPY/GBP 
  
Χρησιµοποιώντας ένα παρόµοιο επιχείρηµα, η Τράπεζα θα θέσει την τιµή πώλησης 
JPY/GBP (πουλάει GBP – αγοράζει JPY) χρησιµοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 
 
Sask,JPY/GBP = Sask,JPY/USD x Sask,USD/GBP =(1/,0104) JPY/USD x (1,5675) USD/GBP = 
150,7211 JPY/GBP. 
 
Παράδειγµα Ι.4: Μια ευκαιρία τριγωνικού arbitrage 
Ας θεωρήσουµε ξανά το παράδειγµα 1.3 Ας υποθέσουµε τώρα ότι ένας trader της 
Τράπεζας παρατηρεί  την εξής ισοτιµία: Sask,JPY/GBP = 143,00 JPY/GBP. Τότε ο trader 
ξεκινάει αµέσως µια στρατηγική τριγωνικού arbitrage: 

(1) Πουλάει USD 1.000.000 σε τιµή ,0108 USD/JPY. Έτσι ο trader αγοράζει JPY 
92.592.592,59 

(2) Πουλάει τα JPY 92.592.592,59 στην τιµή 143,00 JPY/GBP. Έτσι τώρα έχει GBP 
647.500,65 

(3) Πουλάει τα GBP 647.500,65 στην τιµή 1,5670 USD/GBP. Ο trader έχει τώρα 
USD 1.014.633,51 

 
Αυτή η διαδικασία του απέφερε ένα κέρδος USD 14.633,51. Ο trader θα επιχειρήσει 
να επαναλάβει αυτή τη στρατηγική όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. Μετά από 
αρκετές επαναλήψεις, η Τράπεζα που προσφέρει Sask,JPY/GBP = 143,00 JPY/GBP θα 
προσαρµόσει την τιµή της προς τα πάνω. 
 
2.Β.2 Η προθεσµιακή αγορά (Forward market) 
 
Οι προθεσµιακές αγορές συναλλάγµατος έχουν πολύ παλαιά ιστορία. Στη 
µεσαιωνικά Ευρωπαϊκά πανηγύρια, ήταν πολύ συνηθισµένο για τους εµπόρους να 
γράφουν προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος. Μια προθεσµιακή συναλλαγή 
είναι απλή. Είναι παρόµοια µε µια spot συναλλαγή, αλλά η ηµεροµηνία εκκαθάρισης 



(settlement date) είναι αρκετά µακρύτερα στο µέλλον. ∆ε µεταφέρονται χρήµατα σε 
καµία από τις συναλλασσόµενες πλευρές µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία εκκαθάρισης. 
Με άλλα λόγια, η προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος αφορά στη σύναψη 
συµφωνίας σήµερα για µια αγορά ή πώληση ξένου νοµίσµατος που θα λάβει χώρα 
στο µέλλον. Οι προθεσµιακές συναλλαγές συναλλάγµατος εµφανίζονται στα 
τερµατικά των dealing rooms για διαστήµατα εκκαθάρισης ενός, δύο, τριών και 
δώδεκα µηνών. Οι περισσότερες Τράπεζες σήµερα δίνουν τιµές για προθεσµιακές 
συναλλαγές µέχρι και δέκα χρόνια µπροστά για τα περισσότερα εµπορεύσιµα 
νοµίσµατα. Εποµένως, εάν ένας πελάτης επιθυµεί ένα προθεσµιακό συµβόλαιο 74 
ηµερών, κάποια Τράπεζα θα του το προσφέρει. Όµως τα µη τυποποιηµένα 
συµβόλαια µπορεί να στοιχίζουν ακριβότερα. 
 
Οι προθεσµιακές τιµές δίδονται ως «προθεσµιακές µονάδες βάσης» («προθεσµιακοί 
πόντοι»,«forward points»).  Οι πόντοι που αντιστοιχούν σε ένα προθεσµιακό 
συµβόλαιο GBP (λίρες Αγγλίας) 180 ηµερών θα αναφέρονταν ως 0,0100 – 0,0108. 
Θα µπορούσαν επίσης να αναφέρονται ως 8-100. Ο πρώτος αριθµός αναπαριστά 
τους πόντους που πρέπει να προστεθούν στο δεύτερο αριθµό ώστε να σχηµατισθούν 
τα «µικρά ψηφία» της τιµής πώλησης, ενώ ο δεύτερος αριθµός αναπαριστά τα 
«µικρά ψηφία» που πρέπει να προστεθούν στα «µεγάλα ψηφία» της τιµής αγοράς. 
Αυτοί οι πόντοι προστίθενται στις τιµές αγοράς και πώλησης για να πάρουµε τις 
προθεσµιακές τιµές, όταν στο ζευγάρι των προθεσµιακών πόντων, ο πρώτος αριθµός 
είναι µικρότερος από το δεύτερο. ∆ιαφορετικά οι πόντοι αφαιρούνται από τις spot 
τιµές για να πάρουµε τις προθεσµιακές τιµές. Ο συνδυασµός των προθεσµιακών 
πόντων και των spot τιµών αγοράς – πώλησης λέγεται τιµή «outright». 
 
Παράδειγµα Ι.5: Υποθέτουµε ότι St = 1,5670 – 1,5677 USD / GBP. Θέλουµε να 
υπολογίσουµε την outright τιµή. 
(Α) Πρόσθεση 
Έστω ότι οι προθεσµιακοί πόντοι των 180 ηµερών είναι 0,0100 – 0,0108 (8-100). 
Τότε Ft,180 = 1,5770 – 1,5785 USD/GBP 
(B) Αφαίρεση 
Έστω ότι οι προθεσµιακοί πόντοι των 180 ηµερών είναι 0,0072 – 0,0068 (68-4). Τότε 
Ft,180 = 1,5602 – 1,5605 USD/GBP 
 
Τα προθεσµιακά συµβόλαια επιτρέπουν στις εταιρείες και στους επενδυτές να 
µεταθέσουν το συναλλαγµατικό κίνδυνο που είναι εγγενής σε κάθε διεθνή 
συναλλαγή. Ας υποθέσουµε ότι ένας αµερικάνος επενδυτής είναι κάτοχος 
Βρετανικών οµολόγων αξίας 1.000.000 GBP. Ο επενδυτής αυτός πιστεύει ότι η λίρα 
Αγγλίας (GBP) θα υποτιµηθεί ως προς το Αµερικάνικο δολάριο (USD) εντός των 
επόµένων 90 ηµερών. Αυτός ο Αµερικάνος επενδυτής µπορεί να αγοράσει ένα 
προθεσµιακό συµβόλαιο 90 ηµερών ώστε να µεταθέσει το συναλλαγµατικό κίνδυνο 
από τη θέση του στα Βρετανικά οµόλογα. 
 
Μια προθεσµιακή συναλλαγή µπορεί να ταξινοµηθεί σε δύο κατηγορίες: outright και 
swap.  
Μία outright προθεσµιακή συναλλαγή είναι µια ακάλυπτη κερδοσκοπική θέση σε ένα 
νόµισµα, ακόµα και αν είναι µέρος συναλλαγµατικής αντιστάθµισης για τον 
αντισυµβαλλόµενο. Μια συναλλαγή swap είναι η πώληση (ή αγορά) ξένου 
νοµίσµατος στη spot αγορά και η ταυτόχρονη προθεσµιακή αγορά (ή πώληση) µιας 
περίπου ίσης ποσότητας του ίδιου νοµίσµατος. 



 
Το 2001, ο ηµερήσιος όγκος outright προθεσµιακών  συµβολαίων ανήλθε σε 131 δις 
USD, ή 11% του συνολικού όγκου της αγοράς συναλλάγµατος. Αντίθετα µε τη spot 
αγορά, το 35% των συναλλαγών ήταν από πελάτες εκτός του χρηµατοπιστωτικού 
χώρου. Αυτοί οι πελάτες συνήθως χρησιµοποιούν προθεσµιακά συµβόλαια για να 
αντισταθµίσουν το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η πλειοψηφία των προθεσµιακών 
συµβολαίων είχε πολύ µικρές διάρκειες.: 51% των συµβολαίων είχε διάρκεια έως 7 
ηµέρες. Λιγότερο από το 4% των συµβολαίων είχε διάρκεια µεγαλύτερη από ένα 
έτος.  

 
2.Β.2.i Προθεσµιακό Premium και Discount
 
Λέµε ότι ένα ξένο νόµισµα είναι σε premium εάν το επιτόκιο του είναι χαµηλότερο 
από το επιτόκιο του εγχώριου νοµίσµατος. Αντίθετα, εάν το επιτόκιο του ξένου 
νοµίσµατος είναι υψηλότερο από το επιτόκιο του εγχώριου νοµίσµατος, τότε λέµε ότι 
το ξένο νόµισµα είναι σε discount. Οι προθεσµιακές ισοτιµίες θα είναι µεγαλύτερες 
από τις spot για ένα νόµισµα σε premium ενώ θα είναι µικρότερες από τις spot για 
ένα νόµισµα σε discount. Για παράδειγµα στις 9 Νοεµβρίου 1994 (βλέπε Παράδειγµα 
I.6 παρακάτω) η (προθεσµιακή) λίρα Αγγλίας ήταν σε discount ως προς το $. Με 
άλλα λόγια η λίρα Αγγλίας ήταν «φθηνότερη» στην προθεσµιακή αγορά. 
Είναι σύνηθες να εκφράζουµε το premium και το discount µιας προθεσµιακής 
ισοτιµίας ως ετησιοποιηµένη ποσοστιαία απόκλιση από τη spot ισοτιµία. Όταν 
ετησιοποιείται, το προθεσµιακό premium µπορεί να συγκριθεί µε τη διαφορά των 
επιτοκίων ανάµεσα στα δύο νοµίσµατα. Το προθεσµιακό premium, p, υπολογίζεται 
ως εξής: 
 
P = [(Ft,T-St)/St]x(360/T) 
 
Παρατηρείστε ότι το p µπορεί να είναι premium (εάν p>0) ή discount (εάν p<0) 
 
Παράδειγµα Ι.6: Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του παραδείγµατος I.7 παρακάτω, 
έχουµε την προθεσµιακή ισοτιµία 180 ηµερών και τη spot ισοτιµία USD/GBP. Το 
προθεσµιακό premium είναι 
 
P= [(1,6167 – 1,62)/1,62]x(360/180) = -0,0041 
 
Εποµένως η λίρα Αγγλίας διαπραγµατεύεται σε ένα discount 0,41% για παράδοση σε 
180 µέρες έναντι δολαρίων. 
 
2.Β.3 Η αγορά Swap συναλλάγµατος
 
Όπως αναφέραµε προηγουµένως, σε ένα swap συναλλάγµατος, o trader ταυτόχρονα 
πουλάει νόµισµα για άµεση παράδοση και αγοράζει το ίδιο νόµισµα για µελλοντική 
παράδοση. Ένα swap συναλλάγµατος (FX swap) περιλαµβάνει δύο συναλλαγές. Για 
παράδειγµα, µια πώληση GBP είναι µια αγορά USD και µια αγορά GBP είναι µια 
πώληση USD.  Ένα swap συναλλάγµατος µπορεί να θεωρηθεί σαν να δανειζόµαστε 
σε ένα νόµισµα και ταυτόχρονα να δανείζουµε σε ένα άλλο. 
Τα swaps συνήθως χρησιµοποιούνται για τη µείωση του κινδύνου βραχυπρόθεσµων 
συναλλαγµατικών µεταβολών. Για παράδειγµα έστω ότι ένας αµερικάνος trader θέλει 
να επενδύσει σε προθεσµιακό λογαριασµό µιας εβδοµάδας σε λίρες Αγγλίας. 



Αγοράζει λοιπόν λίρες Αγγλίας spot και κάνει την προθεσµιακή του κατάθεση, ενώ 
ταυτόχρονα πουλάει προθεσµιακά τις λίρες Αγγλίας. Η προθεσµιακή πώληση των 
λιρών, τον προστατεύει από µια µελλοντική υποτίµηση της λίρας ως προς το δολάριο 
στην διάρκεια της ζωής της προθεσµιακής του κατάθεσης. Επιπλέον οι traders 
χρησιµοποιούν τα swaps συναλλάγµατος για να µεταβάλουν τη δοµή της ωρίµανσης 
της συνολικής συναλλαγµατικής τους θέσης. 
 
Η αγορά των swaps συναλλάγµατος είναι το κοµµάτι της αγοράς συναλλάγµατος µε 
το µεγαλύτερο ηµερήσιο όγκο συναλλαγών. Το 2001 η BIS ανέφερε ότι οι 
συναλλαγές σε swaps συναλλάγµατος ανήλθαν σε 656 δις δολάρια, από τα 1,2 τρις 
δολάρια του συνολικού ηµερήσιου όγκου συναλλαγών στην αγορά συναλλάγµατος. 
Τα swaps συναλλάγµατος είναι συνήθως πολύ βραχυπρόθεσµα συµβόλαια. Το 70% 
περίπου αυτών έχει ωρίµανση σε λιγότερο από µια εβδοµάδα. 
 
 
 
  
 
 

Swaps συναλλάγµατος (FX swaps) και Swaps νοµισµάτων (Currency swaps): 
Είναι διαφορετικά και δεν πρέπει να συγχέονται. Τα Swaps νοµισµάτων θα 
συζητηθούν αργότερα 

2.Β.4 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες στις εφηµερίδες
 
Στις οικονοµικές στήλες των εφηµερίδων αναφέρονται οι ηµερήσιες 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
 
Παράδειγµα Ι.7: Την 9 Νοεµβρίου 1994, η Wall Street Journal είχε τις εξής 
ισοτιµίες (spot και forward). Οι δύο πρώτες στήλες είναι άµεσες ισοτιµίες ενώ οι δύο 
τελευταίες είναι έµµεσες ισοτιµίες: 

EXCHANGE RATES 
Tuesday, November 8, 1994 

Currency 
U.S.$ equiv   per U.S.$ 

Country  Tues.  Mon.  Tues.  Mon. 
Argentina (peso) 1,01  1,01  0,99  0,99 
Australia (Dollar) 0,7532  0,7535  1,3277  1,3271 
Austria (Schilling) 0,09415 0,09364 10,62  10,68 
Bahrain (Dinar) 2,6529  2,6529  0,3770  0,3770 
Belgium (Franc) 0,03219 0,3203  31,07  31,22 
Brazil  (Real)  1,1848  1,1848  0,8440  0,8440 
Britain (Pound) 1,6200  1,6137  0,6173  0,6197 
30 - Day Forward 1,6193  1,6130  0,6173  0,6197 
90 - Day Forward 1,6188  1,6125  0,6177  0,6202 
180 – Day Forward 1,6167  1,6104  0,6185  0,6210 
Canada (Dollar) 0,7375  0,7369  1,3560  1,3570 
30 - Day Forward 0,7375  0,7369  1,3560  1,3570 
90 - Day Forward 0,7378  0,7273  1,3553  1,3563 
180 – Day Forward 0,7372  0,7366  1,3565  1,3575 
 
 
2.C Άλλα Εργαλεία για τη ∆ιαχείριση του Συναλλαγµατικού Κινδύνου
 



2.C.1 Συµβόλαια Mελλοντικής Eκπλήρωσης σε συνάλλαγµα (Currency 
Futures)
 
Τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα είναι τυποποιηµένα 
συµβόλαια που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένα χρηµατιστήρια. Στο 
Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών  διαπραγµατεύονται futures ευρώ – δολάριο. Τα 
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης απαιτούν περιθώρια ασφάλισης από τους 
αντισυµβαλλόµενους.  
 
2.C.2 ∆ικαιώµατα σε συνάλλαγµα (Currency options)
Τα δικαιώµατα σε συνάλλαγµα διαπραγµατεύονται τόσο σε οργανωµένα 
χρηµατιστήρια, όσο και εξωχρηµατιστηριακά (over-the-counter (OTC)). Τα 
δικαιώµατα αγοράς (call options) είναι συµβόλαια που δίνουν στον κάτοχο τους το 
δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει µια προκαθορισµένη ποσότητα 
ξένου νοµίσµατος σε µια προκαθορισµένη τιµή (strike price ή exercise price) εντός 
κάποιου προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Τα δικαιώµατα πώλησης (put 
options) είναι συµβόλαια που δίνουν στον κάτοχο τους το δικαίωµα, αλλά όχι την 
υποχρέωση, να πουλήσει µια προκαθορισµένη ποσότητα ξένου νοµίσµατος σε µια 
προκαθορισµένη τιµή (strike price ή exercise price) εντός κάποιου προκαθορισµένου 
χρονικού διαστήµατος. Όταν κάποιος πουλάει ένα δικαίωµα λέµε ότι αυτός «γράφει» 
ένα δικαίωµα (the writer of an option). Ο αγοραστής πληρώνει ένα ασφάλιστρο, το 
λεγόµενο “premium” στον πωλητή του δικαιώµατος. Στο χρηµατιστήριο της 
Philadelphia διαπραγµατεύονται δικαιώµατα σε συνάλλαγµα. Στο ΙΜΜ (International 
Monetary Market) και στο SIMEX (Singapore International Monetary Exchange) 
διαπραγµατεύονται δικαιώµατα επί συναλλαγµατικών συµβολαίων µελλοντικής 
εκπλήρωσης. 
 
ΙΙΙ. Κοιτώντας µπροστά 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αναφέρεται στο ενδεχόµενο µεταβολής της 
αγοραστικής δύναµης της εκπεφρασµένης σε ξένο νόµισµα θέσης ενός εγχώριου 
επενδυτή όταν αυτή µετατραπεί ξανά στο εγχώριο νόµισµα. 
 
Πώς µπορούµε να µετρήσουµε το αποτέλεσµα των συναλλαγµατικών µεταβολών 
στην αξία των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είναι εκπεφρασµένες σε ξένο 
νόµισµα; Μια απλή µαθηµατική σχέση συνδέει τις αποδόσεις  µετρηµένες στο ξένο 
νόµισµα µε αυτές στο εγχώριο νόµισµα: 
(1+rd) = (1+rf)(1+st,T)       (I.1) 
 
rd: απόδοση στο τοπικό νόµισµα. 
rf: απόδοση στο ξένο νόµισµα. 
st,T: µεταβολή του ξένου νοµίσµατος σε όρους τοπικού νοµίσµατος από την t έως την t+T 
 
Παράδειγµα Ι.8: Στη διάρκεια 1980 – 1999, η απόδοση των Ιαπωνικών µετοχών ήταν 
10,92% κατά µέσο όρο ετησίως. Το Ιαπωνικό Γιέν (JPY) ανατιµήθηκε ως προς το 
δολάριο κατά µέσο όρο 4,03% ετησίως. Η απόδοση στις Ιαπωνικές µετοχές για ένα 
αµερικάνο επενδυτή µπορεί να υπολογισθεί ως:  
 
rd-Αµερικάνος = (1.1092)(1.0403) - 1 = 15.39%. 
 



Όµως για τον Ιάπωνα επενδυτή που επένδυσε στην Αµερική η εικόνα είναι διαφορετική. 
Στη διάρκεια 1980 – 1999, η απόδοση των αµερικανικών µετοχών ανήλθε σε 12,6% 
ετησίως κατά µέσο όρο. Το USD υποτιµήθηκε απέναντι στο JPY –3,87% ετησίως. Η 
απόδοση του Ιάπωνα επενδυτή ήταν: 
 
rd-Γιαπωνέζος = (1.1260)(.9613) - 1 = 8.24%. 
 
Όπως δείχνει το παραπάνω παράδειγµα, οι διακυµάνσεις των ισοτιµιών παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του rd.  Θέλουµε να µελετήσουµε τους καθοριστικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν το st.  Επίσης θέλουµε να µελετήσουµε µε ποιο τρόπο 
µπορούµε να ελαχιστοποιήσουµε την επίδραση των µη αναµενόµενων µεταβολών του 
st,T  στο rd.  Με άλλα λόγια θέλουµε να µελετήσουµε πώς να αντισταθµίζουµε το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
4.A Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Συναλλαγµατικού Κινδύνου: Αντιστάθµιση και 
Ασφάλιση 
 
Τα προγράµµατα αντιστάθµισης επιδιώκουν να ελαττώσουν ή να εξουδετερώσουν 
τον κίνδυνο που προκύπτει από µια θέση εκπεφρασµένη σε ξένο νόµισµα. Για 
παράδειγµα ένας αµερικανός επενδυτής που αγοράζει ένα οµόλογο αργεντινής θα 
µπορούσε να αντισταθµίσει τον κίνδυνο υποτίµησης του πέσο Αργεντινής (ARS) 
πουλώντας προθεσµιακά ARS. Εάν το ARS υποτιµηθεί (ανατιµηθεί), θα έχει σαν 
συνέπεια µια µείωση (αύξηση) της δολαριακής αξίας του οµολόγου. Όµως αυτή η 
µείωση (αύξηση) θα αντισταθµίζεται από ένα αντίστοιχο κέρδος (ζηµία) που θα 
προκύψει από την προθεσµιακή πώληση του πέσο Αργεντινής. Οι αντισταθµίσεις 
είναι συµµετρικές ως προς τις συναλλαγµατικές µεταβολές. 
 
Τα ασφαλιστικά προγράµµατα µειώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε κάποια 
θέση εκπεφρασµένη σε ξένο νόµισµα. Όταν συνδυασθούν µε το συναλλαγµατικό 
άνοιγµα της υποκείµενης θέσης, είναι δυνατό να επέλθουν ζηµίες,  αλλά µόνο µέχρι 
κάποιο «πάτωµα» µέγιστης ζηµίας, ενώ παράλληλα υπάρχει η πιθανότητα κάποιου 
κέρδους. Για παράδειγµα, ο ίδιος αµερικάνος επενδυτής που αγόρασε το οµόλογο 
Αργεντινής, θα µπορούσε να µειώσει τον κίνδυνο υποτίµησης του ARSαγοράζοντας 
ένα δικαίωµα αγοράς σε USD. Το δικαίωµα αγοράς δίνει στον αµερικάνο επενδυτή το 
δικαίωµα να αγοράσει USD σε µια προκαθορισµένη τιµή (πληρώνοντας µε ARS). Ο 
επενδυτής θα ασκήσει το δικαίωµα του µόνο εφόσον αυτό είναι βολικό. Εάν το ARS 
ανατιµηθεί, ο επενδυτής θα προτιµήσει να µην ασκήσει το δικαίωµα του. Με άλλα 
λόγια, τα ασφαλιστικά προγράµµατα είναι ασύµµετρα ως προς τις συναλλαγµατικές 
µεταβολές. 
 
Παράδειγµα Ι.9: Αντιστάθµιση και ασφάλιση 
Είναι Ιανουάριος 2001. Ένας αµερικανός επενδυτής σκέφτεται να αγοράσει ένα ARS 
100 οµόλογο. Τον Ιανουάριο του 2001 η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι  
S01=1 ARS/USD. To ARS 100 οµόλογο έχει µια απόδοση 10% σε ARS. ∆ηλαδή, εάν τον 
Ιανουάριο 2001 επενδύσει USD 100 στο οµόλογο, θα λάβει 110 ARS τον Ιανουάριο 
2002. Όµως ο αµερικάνος επενδυτής δεν ενδιαφέρεται για αποδόσεις σε ARS αλλά για 
αποδόσεις σε USD. Εποµένως αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο: η USD αξία της 
ARS επένδυσης του τον Ιανουάριο 2002 είναι αβέβαιη, αφού η ισοτιµία S02 µεταξύ USD 
και ARS το 2002 είναι άγνωστη. Σκέφτεται να χρησιµοποιήσει προθεσµιακά 



συµβόλαια συναλλάγµατος και συναλλαγµατικά δικαιώµατα ώστε να µειώσει το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
Α. Αντιστάθµιση µε Προθεσµιακά Συµβόλαια 
Ας υποθέσουµε ότι ο αµερικανός επενδυτής αποφασίζει να αγοράσει το οµόλογο 
Αργεντινής και ταυτόχρονα πουλάει προθεσµιακά 110 ARS(αγοράζει USD) σε µια 
Τράπεζα της Αργεντινής. Το προθεσµιακό συµβόλαιο ενός έτους διαπραγµατεύεται 
στο 1,02 ARS/USD 
Η αντισταθµισµένη δολαριακή απόδοση αυτής της επένδυσης είναι: 
(110/1,02)-100=USD 7,84  
Αυτή η απόδοση είναι γνωστή από τον Ιανουάριο 2001 ανεξάρτητα από την ισοτιµία 
που θα ισχύει τον Ιανουάριο 2002) 
 
Τώρα, ας υποθέσουµε ότι ο επενδυτής δεν αντισταθµίζει και ότι έχουµε µια 
υποτίµηση του ARS κατά 10%, δηλαδή, S02 =1,10 ARS/USD. Η µη αντισταθµισµένη 
απόδοση σε USD είναι (110/1,10)-100=0 
 
Β. Αντιστάθµιση µε ∆ικαιώµατα (Ασφάλιση) 
Ας υποθέσουµε ότι τον Ιανουάριο 2001 ο ίδιος επενδυτής αποφασίζει να αγοράσει το 
ARS 100 οµόλογο, αλλά προτιµά να µην χρησιµοποιήσει προθεσµιακά συµβόλαια. 
Αντί γι’ αυτό, αγοράζει ένα δικαίωµα ARS-put/USD-call που του δίνει το δικαίωµα 
να πουλήσει 110 ARS, σε τιµή εξάσκησης 1,04 ARS/USD. Το συνολικό ασφάλιστρο 
για αυτό το δικαίωµα έστω ότι είναι 1 ARS. 
 
Η ελάχιστη (εφόσον ασκήσει το δικαίωµα απόδοση) είναι  
(110/1,04)-100-1=4,76 USD 
Εποµένως η ελάχιστη απόδοση είναι γνωστή τον Ιανουάριο του 2001 ανεξάρτητα από 
την spot ισοτιµία που θα ισχύει τον Ιανουάριο 2002 
 
Εάν S02 =1,10 ARS/USD ο επενδυτής θα ασκήσει το δικαίωµα και θα έχει µια 
απόδοση 4,76 USD 
Εάν S02 = 1,00 ARS/USD (δεν έγινε υποτίµηση) ο επενδυτής δεν θα ασκήσει το 
δικαίωµα του και θα έχει µια απόδοση (110/1,00)-100-1=9 USD 
 
• Όρια θέσεων και συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Το προηγούµενο παράδειγµα δείχνει τον κίνδυνο που δηµιουργείται από µια ανοικτή 
θέση εκπεφρασµένη σε ξένο νόµισµα. Εάν το ARS ανατιµηθεί, ο επενδυτής θα τα 
πάει πολύ καλά. Όµως εάν το ARS υποτιµηθεί, ο επενδυτής µπορεί να υποστεί 
σηµαντικές ζηµιές. Λόγω του συναλλαγµατικού κινδύνου, οι περισσότερες Τράπεζες 
θέτουν όρια θέσεων, που είναι το µέγιστο συναλλαγµατικό άνοιγµα που µπορεί να 
έχει ένας trader σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 
 
 
 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Χρησιµοποιώντας διαγράµµατα προσφοράς και ζήτησης, δείξτε την επίδραση 
των παρακάτω γεγονότων στη συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/USD (όλων 
των άλλων θεωρουµένων σταθερών (ceteris paribus)): 
(α) Τα Αµερικάνικα επιτόκια ανεβαίνουν σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά 
(β) Υπάρχει µια ολοένα αυξανόµενη προτίµηση για τα  Ευρωπαϊκά αγαθά 
πολυτελείας. 

2. Στις 19 Σεπτεµβρίου του 2000 η Wall Street Journal έγραφε ότι ο 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι «το Euro είναι 
επικίνδυνα υποτιµηµένο». Πώς θα µπορούσε να παρέµβει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα ώστε να ανεβάσει την αξία του Euro? Σχεδιάστε ένα 
γράφηµα. Περιγράψτε την επίδραση στις Ευρωπαϊκές χρηµαταγορές, που θα 
είχε η παρέµβαση της ΕΚΤ . 

3. Το Βραζιλιάνικο ρεάλ έχει ισοτιµία 1,1848 BRR/USD ενώ το πέσο 
Αργεντινής έχει ισοτιµία 1,01 ARS/USD. Βρείτε τη σταυροειδή ισοτιµία 
BRR/ARS. 

4. Ένας trader παρατηρεί τις εξής ισοτιµίες: 
S(JPY/USD) = 123,39-49 JPY/USD 
S(CHF/USD)= 1,7445-87 CHF/USD 
S(JPY/CHF) = 61,5450-107 JPY/CHF 
Μπορεί να επωφεληθεί ο trader από αυτές τις ισοτιµίες? 

5. Έστω ότι ένα δολάριο Hong Kong (HKD) αξίζει 0,15 Ελβετικά φράγκα 
(CHF), δηλαδή η spot ισοτιµία είναι 0,15 CHF/HKD. Επίσης έστω ότι ένα 
CHF αξίζει 96 Ιαπωνικά γιέν (JPY) (S(t)=96 JPY/CHF) 

a. Ποια είναι η σταυροειδής ισοτιµία HKD/JPY? 
b. Υπολογίστε το 90 ηµερών προθεσµιακό discount ή premium για το 

JPY/HKD όταν η 90 ηµερών προθεσµιακή ισοτιµία του είναι 18 
JPY/HKD. Να πείτε αν η απάντηση σας είναι premium ή discount. 

6. Η απόδοση µιας επένδυσης στην Πολωνία σε USD ήταν 22,87% σε µια 
περίοδο εννέα µηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πολωνικό 
ζλότυ (PLN) υποτιµήθηκε κατά 5,23% έναντι του USD. Ποια ήταν η απόδοση 
της ίδιας επένδυσης για την ίδια περίοδο για ένα Πολωνό επενδυτή (δηλ. σε 
PLN)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΑ, ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 
 
Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται µε απλά µοντέλα καθορισµού ισοτιµιών. Αυτά τα 
µοντέλα εφαρµόζουν επιχειρηµατολογία arbitrage σε διάφορα πλαίσια, ώστε να 
προκύψουν σχέσεις ισορροπίας που καθορίζουν τις ισοτιµίες. Σε αυτό το κεφάλαιο, 
ορίζουµε το arbitrage ως την ταυτόχρονη αγορά και πώληση (ή δανειοληψία και 
δανειοδότηση) του ιδίου ή ισοδύναµων  στοιχείων, µε σκοπό την εξασφάλιση ενός 
βέβαιου και εκ των προτέρων γνωστού κέρδους. Αυτό το εκ των προτέρων γνωστό 
κέρδος είναι ανεξάρτητο από προσδοκίες, αβέβαια γεγονότα ή καταστάσεις του 
κόσµου. Λέµε ότι οι χρηµατοοικονοµικές αγορές είναι σε ισορροπία όταν δεν 
υπάρχουν ευκαιρίες arbitrage. 
 
Οι συνθήκες ισορροπίας που προκύπτουν σε αυτό το κεφάλαιο λέγονται συνθήκες 
ισοδυναµίας (parity relations). Λόγω της υποκείµενης arbitrage επιχειρηµατολογίας, 
οι συνθήκες ισοδυναµίας καθορίζουν καταστάσεις όπου οι συµµετέχοντες είναι 
αδιάφοροι ανάµεσα σε δύο χρηµατοοικονοµικές εναλλακτικές. Έτσι, οι συνθήκες 
ισοδυναµίας παρέχουν µια τιµή «ισορροπίας» ή µια τιµή αναφοράς (equilibrium 
value or benchmark). Αυτές οι τιµές αναφοράς είναι πολύ χρήσιµες. Για παράδειγµα, 
βασιζόµενοι σε µια τέτοια τιµή, οι επενδυτές ή αυτοί που καθορίζουν την πολιτική 
µπορούν να αναλύσουν εάν ένα ξένο νόµισµα είναι «υπερτιµηµένο» ή 
«υποτιµηµένο». 
 



Ι. Ισοδυναµία Επιτοκίων (Interest Rate Parity (IRP)) 
 
Το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων είναι ένας από τους θεµελιώδεις νόµους των 
διεθνών χρηµατοοικονοµικών. Ας υποθέσουµε ότι στις οικονοµικές εφηµερίδες 
διαβάζουµε ότι τα οµόλογα Αργεντινής έχουν απόδοση 30% ενώ τα οµόλογα 
Ιαπωνίας έχουν απόδοση 2%. ∆εν θα έπρεπε να έχουµε µετακίνηση κεφαλαίων από 
την Ιαπωνία στην Αργεντινή µέχρις ότου εκλείψει αυτή η διαφορά στις αποδόσεις; 
Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν κυβερνητικοί περιορισµοί στη διεθνή µεταφορά  
κεφαλαίων, ούτε κόστος συναλλαγών, το εµπόδιο που αποτρέπει τα Ιαπωνικά 
κεφάλαια να µετακινηθούν προς την Αργεντινή είναι ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. 
Από τη στιγµή που τα Ιαπωνικά γιέν ανταλλαγούν για Αργεντίνικα πέσος, δεν 
υπάρχει καµία εγγύηση ότι το πέσο δεν θα υποτιµηθεί ως προς το γιέν.  
 
Ωστόσο, υπάρχει ένας τρόπος εγγυηµένης ισοτιµίας  µετατροπής ανάµεσα στο πέσο 
και στο γιέν: Ένας trader µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα προθεσµιακό συµβόλαιο 
συναλλάγµατος. Τα προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος εξαλείφουν το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ένα προθεσµιακό συµβόλαιο συναλλάγµατος επιτρέπει 
στον trader να συγκρίνει αποδόσεις στο εγχώριο νόµισµα µε αποδόσεις στο ξένο 
νόµισµα (µεταφρασµένες στο εγχώριο νόµισµα), χωρίς να αντιµετωπίζει το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο. Το arbitrage θα εξασφαλίσει ότι και οι δύο γνωστές 
αποδόσεις, εκφρασµένες στο ίδιο νόµισµα, είναι ίσες. 
 
Με άλλα λόγια, τα διάφορα επιτόκια ανά τον κόσµο συνδέονται µεταξύ τους µέσω 
των αγορών συναλλάγµατος. Το θεώρηµα ισοδυναµίας των επιτοκίων ενσωµατώνει 
αυτή τη σχέση: 
 
Εάν το επιτόκιο σε ένα ξένο νόµισµα είναι διαφορετικό από το επιτόκιο του εγχώριου 
νοµίσµατος, τότε η προθεσµιακή (forward) ισοτιµία των δύο νοµισµάτων θα πρέπει 
να διαφέρει τόσο από τη spot ισοτιµία ώστε να µη µπορεί να γίνει arbitrage. 
 
1.Α Arbitrage καλυµµένου επιτοκίου
 
Το arbitrage καλυµµένου επιτοκίου είναι εκείνη η δραστηριότητα που εξαναγκάζει το 
θεώρηµα ισοδυναµίας των επιτοκίων να ισχύει. Ας υποθέσουµε ότι δεν υπάρχουν 
περιορισµοί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων µεταξύ των χωρών. Εισάγουµε τον 
εξής συµβολισµό: 
 
i(d) = εγχώριο ακίνδυνο επιτόκιο για T ηµέρες. 
i(f) = ξένο ακίνδυνο επιτόκιο για T ηµέρες. 
S(t) = spot ισοτιµία τη στιγµή t (άµεση ισοτιµία : µονάδες τοπικού νοµίσµατος για µια 
µονάδα του ξένου νοµίσµατος) 
F(t,T) = προθεσµιακή ισοτιµία τη στιγµή t, για παράδοση τη στιγµή T. 
 
Έστω t=0 
Ας θεωρήσουµε τώρα την εξής στρατηγική: 

1. Τη στιγµή t, δανειζόµαστε από µία ξένη Τράπεζα µια µονάδα του ξένου 
νοµίσµατος για T ηµέρες. Τη στιγµή Τ, θα πρέπει να πληρώσουµε στην ξένη 
Τράπεζα (1+ i(f)*T/360) µονάδες του ξένου νοµίσµατος. 



2. Τη στιγµή t, ανταλλάσσουµε τη µονάδα του ξένου νοµίσµατος που 
δανεισθήκαµε, µε εγχώριο νόµισµα. Εποµένως παίρνουµε στα χέρια µας S(t) 
µονάδες εγχώριου νοµίσµατος. 

3. Τη στιγµή t, καταθέτουµε σε µια εγχώρια Τράπεζα τις S µονάδες του 
εγχώριου νοµίσµατος, για περίοδο Τ ηµερών. Τη στιγµή Τ θα λάβουµε από 
την εγχώρια Τράπεζα S(t) * [1+ i(d) * T/360] µονάδες του εγχώριου 
νοµίσµατος. 

4. Τη στιγµή t, κάνουµε ένα προθεσµιακό συµβόλαιο T ηµερών για να 
αγοράσουµε ξένο νόµισµα (πουλώντας τοπικό νόµισµα) σε µια 
προσυµφωνηµένη ισοτιµία F(t,T). 

 
Τη στιγµή T, παίρνουµε από την εγχώρια Τράπεζα τις S(t)*[1+i(d)*T/360] µονάδες 
του εγχώριου νοµίσµατος και τις ανταλλάσσουµε µε ξένο νόµισµα, χρησιµοποιώντας 
την προσυµφωνηµένη ισοτιµία F(t,T) του προθεσµιακού συµβολαίου. Εποµένως, 
λαµβάνουµε  S(t)*[1+i(d)*T/360] / F(t,T) µονάδες του ξένου νοµίσµατος. 
 
Αυτή η στρατηγική δεν θα είναι κερδοφόρα τη στιγµή Τ, εάν οι µονάδες του ξένου 
νοµίσµατος που λάβουµε είναι ακριβώς όσες πρέπει να πληρώσουµε στην ξένη 
Τράπεζα από την οποία δανεισθήκαµε στην αρχή. Αφού οι arbitrageurs ψάχνουν για 
τέτοιες ευκαιρίες ώστε να επιτύχουν κέρδη χωρίς κίνδυνο, το arbitrage εξασφαλίζει 
ότι: 
 
S(t)*[1+i(d)*T/360] / F(t,T) = [1+ i(f) T/360] 
 
Λύνοντας ως προς F(t,T), λαµβάνουµε τον εξής τύπο που εκφράζει το θεώρηµα 
ισοδυναµίας επιτοκίων: 
 
F(t,T) = S(t)*[1+i(d)*(T-t)/360] / [1+ i(f)*(T-t)/360]  (II.1) 
Εάν η προθεσµιακή ισοτιµία F(t,T) δεν είναι σύµφωνη µε τον τύπο (II.1), τότε 
υπάρχει δυνατότητα arbitrage. Εάν µια Τράπεζα δίνει προθεσµιακές τιµές που 
παραβιάζουν την (II.1), τότε άλλοι traders θα εκµεταλλευθούν άµεσα την ευκαιρία 
για arbitrage. Πως µπορεί λοιπόν µια Τράπεζα να εξασφαλίσει ότι οι άλλες Τράπεζες 
δεν θα κερδοσκοπήσουν από τις προθεσµιακές της ισοτιµίες; Η απάντηση είναι απλή: 
η Τράπεζα πρέπει να χρησιµοποιήσει την εξίσωση (II.1) για να τιµολογήσει τα 
προθεσµιακά της συµβόλαια συναλλάγµατος. 
 
 
Παράδειγµα ΙΙ.1: Το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων στην πράξη. 
Μια Γιαπωνέζικη εταιρεία θέλει να υπολογίσει την ενός έτους προθεσµιακή ισοτιµία 
JPY/USD. Με το spot να είναι στα 150 JPY/USD, το ετήσιο επιτόκιο στην Ιαπωνία 
να είναι στο 7% και το ετήσιο επιτόκιο στην Αµερική να είναι στο 9%, η ενός έτους 
προθεσµιακή ισοτιµία πρέπει να είναι 147,25 JPY/USD 
 
Τώρα, ας υποθέσουµε ότι η ισοδυναµία καλυµµένου επιτοκίου παραβιάζεται. Για 
παράδειγµα, η Τράπεζα Xbank δίνει προθεσµιακές ισοτιµίες για παράδοση σε ένα 
έτος στο F(1έτος) = 140 JPY/USD. Οι arbitrageurs θα χρησιµοποιήσουν το 
καλυµµένο arbitrage επιτοκίου ώστε να εκµεταλλευθούν αυτή την ανισορροπία.  
 



Η προθεσµιακή ισοτιµία F(1έτος) =140 JPY/USD, είναι χαµηλότερη από την 
«ελεύθερη arbitrage» ισοτιµία που υπολογίσαµε. ∆ηλαδή, τα προθεσµιακά JPY είναι 
υπερτιµηµένα από την Xbank.  
 
Μια στρατηγική arbitrage καλυµµένου επιτοκίου δουλεύει ως εξής: 

1. ∆ανειζόµαστε ένα USD από µια Αµερικάνικη Τράπεζα για ένα έτος. 
2. Ανταλλάσσουµε το USD για 150 JPY 
3. Καταθέτουµε τα 150 JPY σε µια Γιαπωνέζικη Τράπεζα για ένα έτος. 
4. Πουλάµε προθεσµιακά JPY (έναντι USD) στην Xbank στην προθεσµιακή 

ισοτιµία που αυτή δίνει, δηλαδή στο 140 JPY/USD 
 
Ας δούµε γραφικά αυτή τη στρατηγική 
  
 
 
     t=σήµερα     T = 1 year 
∆ανείζοµαι 1 USD  9%  USD 1.09 
  

Με τα 1,146 USD που πήρα 
ξεπληρώνω τα 1, 09 που χρωστάω 
στην Τράπεζα και έχω και κέρδος 

Καταθέτω JPY 150  7%  JPY160,5(∼USD1,146=160,5/140) 
                      
 
Με αυτή τη στρατηγική, πραγµατοποιήσαµε ένα σίγουρο κέρδος 0,056 USD για κάθε 
USD που δανεισθήκαµε. Φυσικά όσο ισχύει αυτή η ανισορροπία εµείς θα υλοποιούµε 
τη στρατηγική µας για όσο το δυνατό µεγαλύτερο ποσό. Επειδή λοιπόν η Xbank θα 
δέχεται ασυνήθιστα µεγάλες εντολές «πώλησης προθεσµιακών JPY», κάποια στιγµή 
θα συνειδητοποιήσει ότι η προθεσµιακή ισοτιµία της δεν είναι σωστή και θα 
αναγκαστεί να τη διορθώσει. 
 
 
Μπορούµε να χειρισθούµε την (ΙΙ.1) ώστε να πάρουµε µία απλούστερη έκφραση του 
θεωρήµατος ισοδυναµίας επιτοκίων. ∆ιαιρώντας και τα δύο µέλη της (ΙΙ.1) µε S(t) 
έχουµε: 
 
F(t,T) / S(t) = (1+ i(d)*(T-t)/360) / (1+ i(f)*(T-t)/360) 
 
Αφαιρώντας το 1 και από τα δύο µέρη έχουµε 
 
[F(t,T) – S(t)] / S(t) = [(i(d)- i(f))*(T-t)/360] / (1+ i(f)*(T-t)/360) 
 
Η εξίσωση αυτή µπορεί να προσεγγισθεί από τη: 
 
[F(t,T) – S(t)] / S(t) ≈ [i(d)- i(f)]*(T-t)/360   (ΙΙ.2) 
 
Η προσέγγιση στην (ΙΙ.2) είναι αρκετά ακριβής όταν τα i(d) και i(f) είναι µικρά. Τότε 
η (ΙΙ.2) µας δίνει την εξής γραµµική προσέγγιση της (ΙΙ.1): 
 



 F(t,T) ≈ S(t)*[1+(i(d)- i(f))*(T-t)/360] 
 
Οι παραπάνω τύποι υποθέτουν διακριτό ανατοκισµό. Θα µπορούσαµε όµως να 
χρησιµοποιήσουµε και την εξής εκδοχή συνεχούς χρόνου: 
 
F(t,T) = S(t) * exp[(i(d)- i(f)) * (T-t)/360] 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων είναι µια µαθηµατική σχέση. 
Επιτρέπει να σκεφτόµαστε την προθεσµιακή ισοτιµία σαν µια ταυτότητα που συνδέει 
τις διαφορές επιτοκίων και τη spot συναλλαγµατική ισοτιµία. Η οικονοµική 
διαίσθηση αυτής της µαθηµατικής σχέσης είναι απλή: η προθεσµιακή ισοτιµία είναι 
αυτή η µελλοντική ισοτιµία που δεν επιτρέπει κέρδη από arbitrage. 
 
 
 
1.Β Το προθεσµιακό premium και η ισοδυναµία επιτοκίων 
 
Ας θυµηθούµε τον ορισµό του προθεσµιακού premium, p: 
 
P = [(F(t,T)-S(t))/S(t)]*(360/(T-t)) 
 
Έχουµε δει ότι η διαφορά ανάµεσα στις προθεσµιακές και spot ισοτιµίες λέγεται 
προθεσµιακοί πόντοι ή προθεσµιακές µονάδες (µερικές φορές αυτή η διαφορά 
λέγεται επίσης swap rate). Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων, οι 
προθεσµιακές µονάδες T-t ηµερών υπολογίζονται ως: 
 
F(t,T)-S(t) = S(t)*((i(d)-i(f))*(T-t)/360 / (1+i(f)*(T-t)/360) 
 
Εποµένως οι προθεσµιακές µονάδες είναι µια συνάρτηση της διαφοράς των επιτοκίων 
στα δύο νοµίσµατα.  
 
Παράδειγµα ΙΙ.2: Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του παραδείγµατος ΙΙ.1 µπορούµε 
να υπολογίσουµε τις προθεσµιακές µονάδες ενός έτους ως εξής: 
 
150 JPY/USD * [(1+0,07)/(1+0,09)-1] = -2,7523 JPY/USD   . 
 
 
 
Ας θεωρήσουµε τώρα την (ΙΙ.2). ∆ηλαδή, (F(t,T) – S(t)) / S(t) ≈ [i(d)- i(f)]*(T-t)/360 
και ας θυµηθούµε τον ορισµό του προθεσµιακού premium p: 
 
P = [(F(t,T)-S(t))/S(t)]*(360/(T-t)) 
 Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε από αυτές τις δύο σχέσεις ότι  
 
P ≈ [i(d)- i(f)] 
 
Με άλλα λόγια, το καλυµµένο arbitrage αναγκάζει το προθεσµιακό premium να είναι 
περίπου ίσο µε τη διαφορά των επιτοκίων. Σε ισορροπία, το προθεσµιακό premium 
αποζηµιώνει ακριβώς τη διαφορά επιτοκίων. Κάτω από αυτή τη συνθήκη ισορροπίας 



δεν υπάρχουν ευκαιρίες arbitrage και δεν υπάρχει κίνηση κεφαλαίων από τη µια χώρα 
στην άλλη που να οφείλεται σε στρατηγικές καλυµµένου arbitrage. 
 
Το επόµενο διάγραµµα ΙΙ.1 παρουσιάζει τη σχέση ανάµεσα στο προθεσµιακό 
premium και στη διαφορά των επιτοκίων σε ισορροπία. 
 

∆ιάγραµµα II.1: «Γραµµή ισοδυναµίας επιτοκίων» 
      

  id -if       

  

Γραµµή IRP 

      
 
 
Εάν p>i(d)-i(f), τότε εγχώρια κεφάλαια θ
Με άλλα λόγια, αυτό που ένας επενδυτής
επιτοκίου, αποζηµιώνεται και µε το παρα
Εποµένως ένα σηµείο όπως το Α στο παρ
κατάσταση όπου έχουµε εκροές κεφαλαί
ότι µια στρατηγική καλυµµένου arbitrage
Το i(d)-i(f) είναι ξεκάθαρο ότι θα αυξηθε
αυξηθούν (λόγω υψηλότερης ζήτησης για
τείνουν να µειωθούν (θα αυξηθούν οι κα
προθεσµιακό premium είναι ξεκάθαρο ότ
τείνει να αυξηθεί (λόγω µεγαλύτερης ζήτ
προθεσµιακή ισοτιµία θα µειωθεί (λόγω 
ξένου νοµίσµατος). Εποµένως, οι arbitra
ισορροπίας να επιστρέψει στη γραµµή ισ
 
 Από την άλλη, εάν p<i(d)-i(f), τότε ξένα
εγχώρια οικονοµία. Με άλλα λόγια, αυτά
επιτόκια επενδύοντας στην εγχώρια οικο
κερδίζει ένας επενδυτής επενδύοντας µε 
∆ηλαδή, ένα σηµείο όπως το Β στο παρα
κατάσταση όπου η εγχώρια οικονοµία βι
προηγουµένως οι στρατηγική καλυµµένο
από το σηµείο B στη γραµµή ισοδυναµία
 
Παράδειγµα ΙΙ.3 
Ας υποθέσουµε ότι έχετε τα εξής δεδοµέ
S(t) = 150 JPY/USD 
i(JPY, 1έτος) = 7% 
i(USD, 1έτος) = 9% 
•B (Εισροές 
Κεφαλαίων)
   

•A (Εκροές Κεφαλαίων) 

 p (προθεσµιακό premium) 

α µετακινηθούν προς την ξένη οικονοµία. 
 χάνει λόγω του χαµηλότερου ξένου 
πάνω από το υψηλό προθεσµιακό premium. 
απάνω διάγραµµα αναπαριστά µια 
ων από την εγχώρια οικονοµία. Σηµειώστε 
 θα επηρεάσει τα i(d), i(f), S(t) και F(t,T). 
ί: τα εγχώρια επιτόκια θα τείνουν να 
 εγχώρια δάνεια), ενώ τα ξένα επιτόκια θα 
ταθέσεις στην ξένη χώρα). Από την άλλη, το 
ι θα µειωθεί: η συναλλαγµατική ισοτιµία θα 
ησης για το ξένο νόµισµα), ενώ η 
περισσότερων προθεσµιακών πωλήσεων του 
geurs θα εξαναγκάσουν το σηµείο 
οδυναµίας επιτοκίων. 

 κεφάλαια θα µετακινηθούν προς την 
 που κερδίζει ένας επενδυτής από τα υψηλά 
νοµία, είναι περισσότερα από αυτά που 
καλυµµένο τρόπο στην ξένη οικονοµία. 
πάνω διάγραµµα, αναπαριστά µια 
ώνει εισροές κεφαλαίων. Όπως και 
υ arbitrage θα µετακινήσει την οικονοµία 
ς επιτοκίων. 

να  (από το παράδειγµα ΙΙ.1) 



F(1έτος) = 140 JPY/USD 
 
Με αυτές τις πληροφορίες, υπολογίζουµε το p και τη διαφορά των επιτοκίων 
 
P = (140 –150)/150 = -0,06667 (p<0, άρα discount) 
i(JPY)-i(USD) = 0,07 – 0,09 = -0,02 
 
Αφού p< i(JPY)-i(USD), αναµένουµε ξένα κεφάλαια να κινηθούν προς την Ιαπωνία 
(η εγχώρια οικονοµία) για να αγοράσουν Γιαπωνέζικα περιουσιακά στοιχεία (είµαστε 
δηλαδή σε ένα σηµείο σαν το Β του διαγράµµατος ΙΙ.1). Για παράδειγµα οι 
Αµερικάνοι επενδυτές θα αγοράσουν Γιαπωνέζικα οµόλογα ή καταθέσεις, κάτι που 
είναι συνεπές µε το δεύτερο µέρος του παραδείγµατος ΙΙ.1 
 
 
1.C Ισοδυναµία επιτοκίων µε άνοιγµα τιµών αγοράς – πώλησης 
 
Όπως έχουµε δει, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι τιµές που παρατίθενται µε 
ανοίγµατα τιµής αγοράς και τιµής πώλησης (bid – ask spreads). Έστω S(bid,t) και 
S(ask,t) οι εγχώριες τιµές αγοράς και πώλησης του ξένου νοµίσµατος. Έστω 
F(bid,t,Τ) και F(ask,t,Τ) οι εγχώριες προθεσµιακές τιµές αγοράς (ζήτησης) και 
πώλησης (προσφοράς) του ξένου νοµίσµατος για παράδοση στη µελλοντική στιγµή 
Τ. Επιπλέον, τα επιτόκια (δηλαδή η τιµή του χρήµατος) παρατίθενται επίσης µε τιµές 
αγοράς και τιµές πώλησης (π.χ. µια Τράπεζα είναι διατεθειµένη να δανεισθεί µε 
χαµηλότερο επιτόκιο και να δανείσει µε υψηλότερο επιτόκιο. Εποµένως µια Τράπεζα 
είναι διατεθειµένη να δανεισθεί µε επιτόκιο i(bid) και να δανείσει µε επιτόκιο i(ask)). 
Έστω i(bid,d) και i(ask,d) τα σχετικά επιτόκια που δανείζονται και δανείζουν οι 
Τράπεζες µεταξύ τους, στο εγχώριο νόµισµα και έστω i(bid,f), i(ask,f) τα επιτόκια 
που δανείζονται και δανείζουν οι Τράπεζες στο ξένο νόµισµα. Ας θεωρήσουµε τώρα 
έναν trader στη διατραπεζική αγορά. Ο trader µπορεί να αγοράσει ή να δανεισθεί 
στην τιµή που πουλάει (ask) ο αντισυµβαλλόµενος, ενώ µπορεί να πουλήσει ή να 
δανείσει στην τιµή που αγοράζει (bid) o αντισυµβαλλόµενος. Εάν λοιπόν ο trader 
θέλει να επιχειρήσει arbitrage, έχει µόνο δύο επιλογές: να δανεισθεί τοπικό νόµισµα ή 
να δανεισθεί ξένο νόµισµα. 
 
1.C.1 Το φράγµα της τιµής αγοράς (bid) : ∆ανεισµός σε τοπικό νόµισµα  
 
Ας θεωρήσουµε την ακόλουθη στρατηγική καλυµµένου arbitrage: 

1. ∆ανειζόµαστε µια µονάδα του τοπικού νοµίσµατος για T ηµέρες. 
2. Αγοράζουµε ξένο νόµισµα πουλώντας το τοπικό νόµισµα που δανεισθήκαµε 
3. Καταθέτουµε το ξένο νόµισµα στην τράπεζα για T ηµέρες. 
4. Πουλάµε προθεσµιακά το ξένο νόµισµα, για παράδοση σε Τ ηµέρες. 
 
Εποµένως, δανειζόµενοι µία µονάδα του τοπικού νοµίσµατος τη στιγµή t=0 (µε 
επιτόκιο i(ask,d)), πρέπει να πληρώσουµε 1+i(ask,d)*T/360 τη χρονική στιγµή Τ. 
Χρησιµοποιώντας το τοπικό νόµισµα που δανεισθήκαµε, αγοράζουµε το ξένο 
νόµισµα στην τρέχουσα (spot) συναλλαγµατική ισοτιµία S(ask,t) και πουλάµε 
προθεσµιακά το ξένο νόµισµα που αγοράσαµε για παράδοση σε T ηµέρες στην 
ισοτιµία F(bid,t). Ταυτόχρονα έχουµε καταθέσει το ξένο νόµισµα για T ηµέρες µε 
επιτόκιο i(bid,f). Η στρατηγική αυτή θα µας αποδώσει σε όρους τοπικού 
νοµίσµατος:  



 
(1 / S(ask,t)) (1+i(bid,f)*T/360)*F(bid,t,T) 
 
Για να µη µπορεί η στρατηγική αυτή να αποδώσει κέρδος, πρέπει να παράγει ένα 
ποσό που να είναι µικρότερο ή ίσο από τα χρήµατα που χρωστάµε στην τοπική 
Τράπεζα. ∆ηλαδή πρέπει  
 
(1 / S(ask,t)) (1+i(bid,f)*T/360)*F(bid,t,T) ≤ 1+i(ask,d)*T/360 
 
Λύνοντας ως προς F(bid,t,T), 
 
F(bid,t,T) ≤ S(ask,t)* [(1+i(ask,d)*T/360) /  (1+i(bid,f)*T/360)] = U(bid) 
 
 

1.C.2 Το φράγµα της τιµής πώλησης (ask) : ∆ανεισµός σε ξένο νόµισµα  
 

Ας θεωρήσουµε την ακόλουθη στρατηγική καλυµµένου arbitrage: 
1. ∆ανειζόµαστε µια µονάδα του ξένου νοµίσµατος για T ηµέρες. 
2. Αγοράζουµε τοπικό νόµισµα πουλώντας το ξένο νόµισµα που δανεισθήκαµε 
3. Καταθέτουµε το τοπικό νόµισµα στην τράπεζα για T ηµέρες. 
4. Αγοράζουµε προθεσµιακά το ξένο νόµισµα, για παράδοση σε Τ ηµέρες. 
 
Εποµένως, δανειζόµενοι µία µονάδα του ξένου νοµίσµατος τη στιγµή t=0 (µε 
επιτόκιο i(ask,f)), πρέπει να πληρώσουµε 1+i(ask,f)*T/360 τη χρονική στιγµή Τ. 
Ακολουθώντας ένα σκεπτικό όπως προηγουµένως βρίσκουµε ότι: 
 
F(ask,t,T) ≥ S(bid,t)* [(1+i(bid,d)*T/360) /  (1+i(ask,f)*T/360)] = L(ask) 
 
Συµπέρασµα: Οι προηγούµενες ανισότητες (µαζί µε τη συνθήκη 
F(ask,t,T)>F(bid,t,T)) παρέχουν άνω και κάτω φράγµατα για τις προθεσµιακές 
τιµές αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος. 
 
∆ιάγραµµα ΙΙ.2: Φράγµατα για τις προθεσµιακές τιµές αγοράς (bid) και πώλησης 
(ask) συναλλάγµατος. 
 

 
       Fask,t,T 
 
    Fbid,t,T
     
 
   
   Lask     Ubid  Ft,T 

 
Παράδειγµα ΙΙ.4: Έστω ότι έχουµε την εξής πληροφόρηση:  
S(t)=1,6540-0080 USD/GBP 
i(USD)= 7,25-50 
i(GBP)= 8,125-375 
F(t,ένα έτος)=1,6400-0050 USD/GBP. 
Με αυτές τις τιµές ελέγξτε εάν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage. 



 
Εάν ένας trader δανεισθεί ένα USD, θα πρέπει να πληρώσει σε ένα έτος USD 
1,07500. Εάν αγοράσει GBP, τα καταθέσει µε τοGBP επιτόκιο και πουλήσει 
προθεσµιακά GBP για παράδοση σε ένα έτος θα έχει σε ένα έτος: 
 
(1/ 1,6620) * (1+0,08125) * 1,64 = 1,06694 USD 
 
Εποµένως δεν υπάρχει ευκαιρία για arbitrage σε αυτή την κατεύθυνση. Για κάθε 
USD που δανείζεται ο trader, θα έχει µια ζηµία 0,00806, εάν ακολουθήσει αυτή 
τη στρατηγική. 
 
Από την άλλη, εάν δανεισθεί µία GBP, θα πρέπει να πληρώσει στο τέλος του 
έτους 1,08375 GBP. Εάν µε τη µια GBP που δανείσθηκε, αγοράσει USD, τα 
καταθέσει µε το δολαριακό επιτόκιο και ταυτόχρονα αγοράσει GBP προθεσµιακά 
ενός έτους, στο τέλος του έτους θα έχει: 
 
1,6540 * (1+0,07250) * (1/1,6450) = 1,07837 
 
που είναι λιγότερα από αυτά που χρωστάει στην αγγλική Τράπεζα . Έτσι, ούτε 
τώρα υπάρχει ευκαιρία για arbitrage. 
Εποµένως οι αναγραφόµενες τιµές προθεσµιακής αγοράς - πώλησης είναι 
συνεπείς µε την ανυπαρξία arbitrage. Αυτό οφείλεται στο ότι οι προθεσµιακές 
τιµές βρίσκονται µέσα στα όρια του θεωρήµατος της ισοδυναµίας επιτοκίων. Για 
να το ελέγξουµε ας υπολογίσουµε τα φράγµατα της προθεσµιακών ισοτιµιών: 
 
U(bid) = S(ask,t) * [(1+i(ask,d))/(1+i(bid,f))] = 1,6620 * [1,0750/1,08125] = 
1,6525 USD/GBP ≥ F(bid,t,T) = 1,6400 USD/GBP 
 
L(ask) = S(bid,t) * [(1+i(bid,d))/(1+i(ask,f))] = 1,6540 * [1,0725/1,08375] = 
1,6368 USD/GBP ≤ F(ask,t,T) = 1,6450 USD/GBP 
 

1.D Συνθετικές Προθεσµιακές Ισοτιµίες 
 
Ένα συνθετικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένας συνδυασµός από διαφορετικά 
στοιχεία που αναπαράγει τις χρηµατοροές του αρχικού στοιχείου. Έχουµε ήδη 
χρησιµοποιήσει αυτή την έννοια προκειµένου να κατασκευάσουµε την ευκαιρία του 
καλυµµένου arbitrage επιτοκίου. Έχουµε ήδη κατασκευάσει συνθετικές προθεσµιακές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, συνδυάζοντας την τρέχουσα (spot) ισοτιµία και τα 
επιτόκια στο τοπικό και στο ξένο νόµισµα. Εάν η συνθετική προθεσµιακή ισοτιµία 
είναι διαφορετική από την προθεσµιακή ισοτιµία που δίνει η αγορά, τότε υπάρχει 
ευκαιρία για arbitrage. Παρόλα αυτά πρέπει να σηµειώσουµε ότι µπορεί να 
παρατηρήσουµε συνθετικές προθεσµιακές ισοτιµίες που να είναι διαφορετικές από τις 
προθεσµιακές ισοτιµίες που δίνει η αγορά και παρόλα αυτά να µην υπάρχει ευκαιρία 
για arbitrage, λόγω του κόστους των συναλλαγών. Σε τέτοια περίπτωση ο trader που 
θέλει για κάποιο άλλο λόγο (και όχι για arbitrage) κάποιο προθεσµιακό συµβόλαιο 
συναλλάγµατος θα διαλέξει την προθεσµιακή ισοτιµία (µεταξύ της συνθετικής και 
της αγοραίας) που είναι πιο συµφέρουσα για αυτόν από πλευράς τιµής. 
 
Είναι δυνατό για κάποια νοµίσµατα να µην υπάρχει δραστήρια αγορά προθεσµιακών 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Για πολλά νοµίσµατα αυτός είναι ο κανόνας, ιδιαίτερα 



για µακροπρόθεσµα προθεσµιακά συµβόλαια. Η πλειονότητα των κυβερνήσεων των 
χωρών του κόσµου, εκδίδει κατά κανόνα µακροπρόθεσµα οµόλογα. Ένας trader 
µπορεί να χρησιµοποιήσει τις αποδόσεις των µακροπρόθεσµων οµολόγων για να 
σχηµατίσει µια προθεσµιακή ισοτιµία. ∆ηλαδή µπορεί να αναπαράγει το 
προθεσµιακό συµβόλαιο χρησιµοποιώντας την τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία 
και δανειζόµενος ή δανείζοντας κυβερνητικά οµόλογα. Αυτή η αναπαραγωγή 
επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας την εξίσωση ΙΙ.1 
 
Παράδειγµα ΙΙ.5: Αναπαραγωγή 10-ετούς προθεσµιακής ισοτιµίας αγοράς 
συναλλάγµατος (bid)  
Ο trader µιας Αµερικάνικης Τράπεζας δε µπορεί να βρει στην αγορά µια 
προθεσµιακή ισοτιµία bid µε 10-ετή ορίζοντα για  το USD/JOD (όπου JOD είναι το 
δηνάριο Ιορδανίας). Αποφασίζει λοιπόν να αναπαράγει ένα USD/JOD προθεσµιακό 
συµβόλαιο χρησιµοποιώντας τις αποδόσεις 10-ετών κυβερνητικών οµολόγων και την 
τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία. Η απόδοση των 10-ετών κυβερνητικών 
οµολόγων στο bid είναι 6% στην Αµερική ενώ στο ask είναι 8% στην Ιορδανία. Η 
τρέχουσα ask USD/JOD ισοτιµία είναι στο 1,60 USD/JOD. ∆ανείζεται και πουλάει 
λοιπόν το τοπικό (USD) – οµόλογο, µετατρέπει τα USD που παίρνει σε JOD και 
αγοράζει το οµόλογο Ιορδανίας (JOD). Αν δεν λάβουµε υπόψη το κόστος των 
συναλλαγών, έχει κατασκευάσει µια 10-ετή προθεσµιακή ισοτιµία bid: 
 
F(bid, t, 10έτη) = S(bid,t) * [(1+i(bid,d,10έτη)) / (1+ i(ask,f,10έτη) )]10

= 1.60 USD/GBP [1.06/1.08]10 = 1.3272 USD/GBP 
 
Τα συνθετικά προθεσµιακά συµβόλαια είναι πολύ χρήσιµα  για εξωτικά νοµίσµατα. 
Όµως όταν οι χώρες επιβάλλουν περιορισµούς στο δανεισµό, γίνεται δύσκολο για 
τους traders να κατασκευάσουν συνθετικά προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος. 
 
1.Ε Θεώρηµα Ισοδυναµίας Επιτοκίων : Ενδείξεις 
 
Ο έλεγχος της ισχύος του θεωρήµατος ισοδυναµίας επιτοκίων είναι πολύ απλός. 
Θυµηθείτε τη σχέση ανάµεσα στο προθεσµιακό premium και στη διαφορά επιτοκίων 
p ≈ i(d) – i(f). Μπορούµε να φτιάξουµε ένα διάγραµµα του προθεσµιακού premium 
ως προς τη διαφορά των επιτοκίων για διάφορα νοµίσµατα, όπως στο διάγραµµα ΙΙ.1. 
Ο οπτικός έλεγχος θα δεχθεί το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων εάν παρατηρήσουµε 
µια ευθεία που να σχηµατίζει γωνία 45 µοιρών. Ένας πιο τυπικός έλεγχος του 
θεωρήµατος ισοδυναµίας επιτοκίων µπορεί να σχεδιασθεί χρησιµοποιώντας την εξής 
παλινδρόµηση: 
 
P = α + β * (i(d) – i(f)) * T/360 +ε 
 
Όπου ε είναι ο όρος του σφάλµατος της παλινδρόµησης. Υπό την ισχύ του 
θεωρήµατος ισοδυναµίας επιτοκίων, η µηδενική υπόθεση είναι α=0 και β=0. Μπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ένα F-test για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης. 
 
Γενικά, οι ενδείξεις για την ισχύ του θεωρήµατος ισοδυναµίας επιτοκίων είναι πολύ 
ισχυρές. Παρόλα αυτά υπάρχουν µικρές αποκλίσεις. Ποια είναι η σηµασία αυτών των 
µικρών αποκλίσεων? Μήπως οι arbitrageurs δεν εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται? Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι όχι. Υπάρχουν διάφορες 
παράµετροι που εξηγούν τις αποκλίσεις από την ισοδυναµία επιτοκίων. 



 
Η πρώτος λόγος που κρύβεται πίσω από αυτές τις αποκλίσεις είναι η χρονική 
υστέρηση που υπάρχει ανάµεσα στην παρατήρηση µιας ευκαιρίας arbitrage και στην 
εκτέλεση της στρατηγικής του καλυµµένου arbitrage. Μέχρι να αποφασίσει ένας 
arbitrageur να εκµεταλλευθεί την απόκλιση από το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων, 
αυτή η απόκλιση έχει εξαφανισθεί. Εποµένως, οι τιµές που χρησιµοποιούµε για να 
ελέγξουµε το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων , ( p και (i(d)-i(f))), είναι 
παραπλανητικές. Οι arbitrageurs δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν 
αυτές τις τιµές.      
 
Ο δεύτερος λόγος που παρατηρούνται αποκλίσεις από το θεώρηµα ισοδυναµίας 
επιτοκίων είναι το κόστος συναλλαγών. Οι arbitrageurs δεν µπορούν να 
εκµεταλλευθούν παραβιάσεις της ισοδυναµίας επιτοκίων που να είναι µικρότερες από 
το κόστος συναλλαγών που πρέπει να επωµισθούν ώστε να φέρουν σε πέρας µια 
στρατηγική arbitrage καλυµµένου επιτοκίου. Εποµένως η ύπαρξη κόστους 
συναλλαγών «επιτρέπει» αποκλίσεις από το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων που να 
είναι ίσες οι µικρότερες από το κόστος συναλλαγών. 
 
Ας υποθέσουµε ότι οι αποκλίσεις από την ισοδυναµία επιτοκίων είναι τέτοιες που 
ακόµα και αφού λάβουµε υπόψη το κόστος συναλλαγών, εξακολουθούν να υπάρχουν 
ευκαιρίες arbitrage. Υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που µπορεί να εξηγήσει τη µη 
υλοποίηση στρατηγικών καλυµµένου arbitrage. Είναι ο πολιτικός κίνδυνος. Το 
προθεσµιακό συµβόλαιο κλειδώνει στην ισοτιµία που το ξένο νόµισµα θα πρέπει να 
µετατραπεί στο τοπικό νόµισµα. Όµως δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι, µετά τη 
µετατροπή, τα κεφάλαια θα είναι ελεύθερα να φύγουν από τη ξένη χώρα. Μια 
πολιτική ή οικονοµική κρίση  στην ξένη αγορά µπορεί να προκαλέσει περιορισµούς 
στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Εάν λοιπόν οι κυβερνήσεις µπορούν να 
ελέγχουν αποτελεσµατικά την κίνηση κεφαλαίων προς και από τη χώρα, τότε ένα από 
τα βήµατα της στρατηγικής του arbitrage καλυµµένου επιτοκίου δεν µπορεί να γίνει. 
Επιπλέον, η απειλή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων ή η πιθανότητα µη 
εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας µπορεί να είναι επαρκείς λόγοι 
για τους arbitrageurs ώστε να µη δράσουν. Γενικά, οποιοδήποτε δυνητικό εµπόδιο 
στην ελεύθερη µετακίνηση κεφαλαίων προς και από µια χώρα, καθιστά πολύ πιθανές 
τις αποκλίσεις από το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων. 
 
Μία ακόµα παράµετρος που πρέπει να λάβουµε υπόψη είναι οι διαφορές στα 
συστήµατα φορολόγησης στις διάφορες χώρες. Έτσι, η ίδια ευκαιρία arbitrage σε µία 
χώρα µπορεί τελικά να έχει διαφορετική απόδοση για τους κατοίκους µιας άλλης 
χώρας. Επισηµαίνουµε εδώ, ότι σε αυτό το κεφάλαιο θεωρούµε αποδόσεις προ 
φόρων. Οι διαφορές στους φόρους µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά µια 
στρατηγική arbitrage καλυµµένου επιτοκίου. 
 



ΙΙ. Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης (Purchasing Power Parity (PPP)) 
 
Ας υποθέσουµε ότι η τιµή του ασηµιού στην Καλιφόρνια είναι σηµαντικά υψηλότερη 
από την τιµή στην Αριζόνα. Τότε θα ήταν φυσικό οι έµποροι να αγοράζουν ασήµι 
στην Αριζόνα και να το πουλάν στην Καλιφόρνια. Αυτό το arbitrage θα συνεχιζόταν 
µέχρις ότου οι δύο τιµές να πλησιάσουν αρκετά µεταξύ τους. Παρόµοιες 
δραστηριότητες arbitrage θα παρατηρηθούν εάν οι τιµές των computers για 
παράδειγµα, έχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα σε δύο χώρες, αφού βέβαια ληφθεί 
υπόψη το κόστος συναλλαγών, µεταφορικά κλπ. Το arbitrage στα αγαθά και στις 
υπηρεσίες παρέχει ένα καλό συνδετικό κρίκο µεταξύ τιµών και συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών. Αυτή η σχέση είναι γνωστή ως Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης 
(Purchasing Power Parity (PPP)). 
 
2.Α Απόλυτη Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης και ο Νόµος της µιας τιµής 
  
Η πρώτη εκδοχή της Ισοδυναµίας Αγοραστικής ∆ύναµης είναι η Απόλυτη 
Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης (απόλυτη PPP), που αναπτύχθηκε από το Σουηδό 
οικονοµολόγο Gustav Casell το 1922. Η PPP του Cassel  βασίζεται στο νόµο της µιας 
τιµής: τα αγαθά όταν εκφρασθούν στο ίδιο νόµισµα πρέπει να έχουν την ίδια τιµή. 
 
Παράδειγµα ΙΙ.6: Ο Νόµος της µιας Τιµής για το Πετρέλαιο. 
Εάν η τιµή ενός βαρελιού πετρελαίου είναι 15 USD στην Αµερική και η 
συναλλαγµατική ισοτιµία δολαρίου και ελβετικού φράγκου είναι 0,5 USD/CHF, τότε 
η τιµή του πετρελαίου στην Ελβετία πρέπει να είναι περίπου 30 CHF. Αντίστροφα, 
δεδοµένων των τιµών του πετρελαίου στην Αµερική και στην Ελβετία , θα πρέπει να 
είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε την συναλλαγµατική ισοτιµία ισορροπίας  
USD/CHF. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουµε: 
 
S(t) = P(oil,US)/P(oil,SWIT) = USD15/CHF 30 = 0,5 USD/CHF 
 
Εάν St = 0.75 USD/CHF, τότε ένα βαρέλι πετρελαίου στην Ελβετία είναι ακριβότερο – 
όταν εκφρασθεί σε USD- από την Αµερική.  
 
Οι traders θα αγοράσουν πετρέλαιο στην Αµερική (και θα το εξάγουν στην Ελβετία) και 
ταυτόχρονα θα πουλήσουν πετρέλαιο στην Ελβετία. Αυτή η κίνηση του πετρελαίου θα 
ανεβάσει την τιµή του πετρελαίου στην Αµερική και επίσης θα ανατιµήσει το USD ως 
προς το CHF. 
 
Εάν δεν υπάρχουν ουσιαστικοί εµπορικοί περιορισµοί και άλλα κόστη συναλλαγών, ο 
νόµος της µιας τιµής πρέπει να ισχύει, αλλιώς θα δηµιουργηθούν ευκαιρίες arbitrage. 
Όµως, ο νόµος της µιας τιµής πρέπει να ισχύει µόνο σε αγαθά που εµπορεύονται 
διεθνώς. Είναι αδιανόητο να χρησιµοποιήσει κανείς το νόµο της µιας τιµής για να 
τιµολογήσει την αξία της γης ή την αξία µιας επίσκεψης στο κοµµωτήριο. Η γη 
µπορεί να είναι φθηνότερη στην Αυστραλία από ότι στην Αµερική, αλλά αυτό δεν 
πρόκειται να κάνει τους κατοίκους της Αµερικής να εισάγουν γη από την Αυστραλία. 
 
Απόλυτη Ισοδυναµία της Αγοραστικής ∆ύναµης (absolute version of PPP): Η 
συναλλαγµατική ισοτιµία ανάµεσα σε δύο νοµίσµατα είναι απλά ο λόγος των γενικών 
επιπέδων τιµών των δύο χωρών: 
 



 St = Τοπικό Επίπεδο Τιµών / Ξένο Επίπεδο Τιµών = Pd / Pf       (απόλυτη PPP) 
 
Έτσι, η απόλυτη PPP εφαρµόζει το νόµο της µιας τιµής σε ένα καλάθι από αγαθά: το 
καλάθι από αγαθά που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό δεικτών τιµών. Αυτά τα 
καταναλωτικά καλάθια θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν την κατανάλωση ενός µέσου 
καταναλωτή σε µια δεδοµένη χώρα. ∆ηλαδή, γενικά επίπεδα τιµών καθορίζουν τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
 
Για να δουλέψει η απόλυτη PPP, χρειαζόµαστε επιχειρηµατολογία arbitrage που να 
βασίζεται σε γενικά επίπεδα τιµών. Για παράδειγµα ας υποθέσουµε ότι το γενικό επίπεδο 
τιµών στην Αµερική ανεβαίνει ενώ η συναλλαγµατική ισοτιµία παραµένει σταθερή. Οι 
έµποροι θα εκµεταλλευθούν αυτή την κατάσταση ανισορροπίας: Οι αµερικάνικες 
εξαγωγές θα µειωθούν ενώ οι εισαγωγές στην Αµερική θα αυξηθούν. Ένα νέο σηµείο 
ισορροπίας θα επιτευχθεί όταν το USD υποτιµηθεί ώστε να αποζηµιώνει για την αύξηση 
του γενικού επιπέδου τιµών στην Αµερική. Μπορούµε να θεωρούµε την Ισοδυναµία 
Αγοραστικής ∆ύναµης ως παρέχουσα µια συναλλαγµατική ισοτιµία στην οποία δεν 
υπάρχει arbitrage στο καλάθι του µέσου καταναλωτή. Έτσι σύµφωνα µε την απόλυτη 
Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης , ο λόγος των γενικών επιπέδων τιµών ανάµεσα σε 
δύο χώρες παρέχει ένα σηµείο ισορροπίας για τη συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ των 
νοµισµάτων αυτών των δύο χωρών. Αυτός ο λόγος ισορροπίας λέγεται επίσης 
ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης. 
 
Παράδειγµα ΙΙ.7: Ο νόµος της µιας τιµής για ∆είκτες Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ 
(consumer price index (CPI))). 
∆ΤΚ-«καλάθι»USA = USD 755.3 
∆ΤΚ-«καλάθι»SWIT = CHF 1241.2 
   ⇒ St = USD 755.3/CHF 1241.2 = 0.6085 USD/CHF. 
 
Εάν St ≠ 0.6085 USD/CHF, τότε θα υπάρχει εµπορική κινητικότητα σε «καλάθια» ∆ΤΚ 
ανάµεσα στην Ελβετία και στην Αµερική. 
 
Περιορισµοί PPP:  
 
(1) Η PPP δίνει έµφαση µόνο στο εµπόριο και στα επίπεδα τιµών. 
(2) Σιωπηρή παραδοχή: απουσία εµπορικών τριβών.  
(3) Η PPP είναι απίθανο να ισχύει εάν Pf και Pd αντιπροσωπεύουν διαφορετικά καλάθια. 
 Άλλο πρόβληµα: Αγαθά που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα διεθνώς-–π.χ. κοµµώσεις, 
ακίνητη περιουσία.  
(4) PPP υποθέτει σιωπηρά ότι οι τιµές και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ελαστικές 
 
• Ενδείξεις για την απόλυτη PPP: Έχουν πραγµατοποιηθεί πολλά tests που να εξετάζουν 
την ισχύ της απόλυτης PPP: Σε γενικές γραµµές η απόλυτη PPP απορρίπτεται. 
 
 
2.A.1 Πραγµατικές ισοτιµίες κατά Ονοµαστικών ισοτιµιών
 
Η απόλυτη εκδοχή της θεωρίας PPP εκφράζεται σε όρους St, ονοµαστικής 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Είναι «ονοµαστική» επειδή εκφράζεται σε όρους χρηµάτων 
και όχι σε µονάδες ενός πραγµατικού αγαθού ή καταναλωτικού καλαθιού.  



Μπορούµε να τροποποιήσουµε την απόλυτη εκδοχή της σχέσης που εκφράζει την PPP 
σε όρους της πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας, Rt. ∆ηλαδή, 
 
 Rt = St Pf / Pd. 
 
Η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία µας επιτρέπει να συγκρίνουµε ξένες τιµές, 
µεταφρασµένες σε τοπικούς όρους, µε τοπικές τιµές.  
Εάν η απόλυτη PPP ισχύει, τότε Rt θα ισούται µε 1. Εάν η Rt   είναι διαφορετική από τη 
µονάδα, η µια χώρα είναι πιο ανταγωνιστική από την άλλη. Αυτή δεν είναι µια 
κατάσταση ισορροπίας – ή τουλάχιστον µια µακροπρόθεσµη κατάσταση ισορροπίας. 
Εάν οι τιµές και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ελαστικές, η απόλυτη PPP θα 
εξαναγκάσει κάποια προσαρµογή µέσω πληθωρισµού ή/ και της ονοµαστικής 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, έως ότου η Rt  γίνει ίση µε τη µονάδα. 
 
Παράδειγµα ΙΙ.8: Ας υποθέσουµε ότι το κόστος ενός καλαθιού –το Big Mac- στην 
Ελβετία και στην Αµερική αντίστοιχα είναι CHF 6.29 και USD 3.50.  
Pf = CHF 6.29 
Pd = USD 3.50 
St = .6420 USD/CHF.  
 
Rt = St PSWIT / PUS =.6420 USD/CHF * CHF 6.29/USD 3.50 = 1.153. 
 
Θεωρώντας το Big Mac ως το καλάθι µας, η Αµερική είναι πιο ανταγωνιστική από την 
Ελβετία. Οι Αµερικάνικες τιµές είναι χαµηλότερες από τις Ελβετικές, αφού ληφθεί 
υπόψη η ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία.  
 
Για να έλθει η οικονοµία σε ισορροπία- όχι εµπόριο σε Big Macs- αναµένουµε 
ανατίµηση του USD ως προς το CHF. Σύµφωνα µε την PPP, το USD είναι υποτιµηµένο 
ως προς το CHF. (Trading σήµα: Αγορά USD/Πώληση CHF.) 
 
 
 
Ένα νόµισµα µπορεί να βιώσει µια ανατίµηση πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας, 
όταν ο πληθωρισµός µιας χώρας είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν µιας ξένης χώρας µε 
την οποία έχει εµπορικές συναλλαγές και η συναλλαγµατική ισοτιµία S(t), δεν κινείται 
ώστε να αποζηµιώνει για τη διαφορά ανάµεσα στους δύο ρυθµούς πληθωρισµού. 
∆ηλαδή, η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία µπορεί να ανατιµηθεί ή να υποτιµηθεί 
χωρίς να υπάρξουν κινήσεις στην ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία. Για παράδειγµα 
το 1999, το πέσο Αργεντινής (ARS) βίωσε µια πραγµατική υποτίµηση ως προς το USD, 
αφού ο πληθωρισµός στην Αργεντινή ήταν –1,8%, ο πληθωρισµός στην Αµερική ήταν 
2,5%, ενώ η ισοτιµία ARS/USD παρέµενε σταθερή στο 1. Το ARS είχε µια πραγµατική 
υποτίµηση έναντι του USD. Εποµένως, τα Αµερικάνικα αγαθά έγιναν σχετικά πιο ακριβά 
για τους κατοίκους της Αργεντινής, ενώ τα αγαθά της Αργεντινής έγιναν σχετικά πιο 
ελκυστικά για τους κατοίκους της Αµερικής.  
 
• Η Πραγµατική Συναλλαγµατική Ισοτιµία ως ∆είκτης Νοµισµατικής Κρίσης 
Μια µελέτη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου έχει εκτιµήσει ότι όταν ο πληθωρισµός 
µιας χώρας είναι σηµαντικά υψηλότερος από αυτόν των εµπορικών της 
αντισυµβαλλοµένων, και η συναλλαγµατική ισοτιµία παραµένει σταθερή, η πιθανότητα 
µιας νοµισµατικής κρίσης αυξάνεται στο 67%, Με άλλα λόγια, όταν ένα νόµισµα είναι 



σηµαντικά υπερτιµηµένο, σε πραγµατικούς όρους, υποδηλώνει αυξηµένες πιθανότητες 
κρίσης. 
 
2.Β Σχετική Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης
 
Μια σηµαντική κριτική που δέχεται η απόλυτη ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης είναι 
ότι υποθέτει την απουσία κόστους µεταφορών, δασµών ή άλλων εµποδίων στην 
ελεύθερη διακίνηση του εµπορίου. Η σχετική εκδοχή της θεωρίας της ισοδυναµίας 
αγοραστικής δύναµης λαµβάνει υπόψη αυτή την κριτική. Η σχετική ισοδυναµία 
αγοραστικής δύναµης είναι µια ασθενέστερη εκδοχή της ισοδυναµίας αγοραστικής 
δύναµης. Αυτή η εκδοχή λέει ότι ο ρυθµός µεταβολής στις τιµές των προϊόντων πρέπει 
να είναι παρόµοιος όταν µετριέται σε ένα κοινό νόµισµα, µε την προϋπόθεση ότι το 
κόστος µεταφορικών και τα διάφορα εµπόδια στο εµπόριο παραµένουν αµετάβλητα. Ο 
παρακάτω τύπος αντανακλά τη σχέση µεταξύ σχετικών ρυθµών πληθωρισµού και 
µεταβολών της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, σύµφωνα µε τη σχετική εκδοχή της 
ισοδυναµίας αγοραστικής δύναµης: 
 
st,T = (St+T/St) -1 =  (1 + Id) / (1 + If) 
 
όπου, 
If  = [P(d,t+T)/P(d,t)]-1= ξένος ρυθµός πληθωρισµού από t έως t+T; 
Id = [P(f,t+T)/P(f,t)]-1= τοπικός ρυθµός πληθωρισµού από t έως t+T. 
 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια γραµµική προσέγγιση στον παραπάνω τύπο , 
παρόµοια µε την προσέγγιση που χρησιµοποιούµε για τον τύπο της ισοδυναµίας 
επιτοκίων. Αυτή η προσέγγιση δουλεύει πολύ καλά για χαµηλούς ρυθµούς πληθωρισµού.  
 
Γραµµική προσέγγιση: s(t,T) ≈ I(d) – I(f) 
 
Αφού αυτή η σχέση δεν αναµένεται να ισχύει σε κάθε χρονικό διάστηµα, συνήθως 
γράφεται σε όρους µέσης τιµής: 
 
Ε(t, s(t,T)) ≈ E(t, I(d)) – E(t, I(f)) 
 
Για παράδειγµα, oι τιµές διπλασιάζονται στην Αµερική σε σχέση µε αυτές της Ευρώπης.  
Τότε, SUSD/EUR,t διπλασιάζεται (ας πούµε, από 1 σε 2). 
 
Παράδειγµα IΙ 9: Πρόβλεψη της St µε χρήση της PPP. 
Έστω ότι είχατε την εξής πληροφόρηση:  
CPIUS,2003=104.5,  
CPISA,2003=100.0, S2003 =.2035 USD/ZAR.  
 
Σας δόθηκε επίσης η πρόβλεψη του 2004 για το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή στην 
Αµερική και στη Νότιο Αφρική: 
E[CPIUS,2004]=110.8,  
E[CPISA,2004]=102.5.  
 
Θέλατε να προβλέψετε την S2004 χρησιµοποιώντας τη σχετική (γραµµική) εκδοχή της 
PPP. 
E[IUS]= (110.8/104.5) - 1 = .06029 



E[ISA]= (102.5/100) - 1 = .025 
 
E[S2004]= S2003 * (1 + E[IUS]- E[ISA]) =  
 = .2035 USD/ZAR * (1 + .06029  -.025) = .2107 USD/ZAR.  
Προβλέπετε µια ανατίµηση του ZAR ως προς το USD. 
 
 
 
Όσο δεν υπάρχουν µεταβολές στο κόστος µεταφορικών, εµπόδια στο εµπόριο κλπ, η 
µεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία πρέπει να είναι περίπου ανάλογη µε τη 
µεταβολή του λόγου των γενικών επιπέδων τιµών των δύο χωρών. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε 
τη σχετική εκδοχή της ισοδυναµίας αγοραστικής δύναµης, η πραγµατική 
συναλλαγµατική ισοτιµία R(t), παραµένει σταθερή. 
 
Η σχετική ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης χρησιµοποιείται συχνά για να ταξινοµήσει 
ένα νόµισµα ως υπερτιµηµένο ή υποτιµηµένο. Ο όρος υπερτιµηµένο ή υποτιµηµένο 
υπαινίσσεται ότι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες δεν θα έπρεπε να είναι αυτό που είναι 
στην ελεύθερη αγορά συναλλάγµατος. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι, στη διάρκεια 
του χρόνου, ο εγχώριος πληθωρισµός είναι υψηλότερος από τον ξένο πληθωρισµό. 
Σύµφωνα µε την ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης, θα έπρεπε να περιµένουµε µια 
υποτίµηση του εγχώριου νοµίσµατος. Εάν το εγχώριο νόµισµα υποτιµηθεί λιγότερο από 
όσο συµβουλεύει η ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης, λέµε ότι το εγχώριο νόµισµα είναι 
υπερτιµηµένο. Παρόµοια, εάν το εγχώριο νόµισµα υποτιµηθεί περισσότερο από όσο 
δηλώνει η ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης λέµε ότι το εγχώριο νόµισµα είναι 
υποτιµηµένο. 
 
 
2.C PPP: Συνέπειες 
 
Η σχετική ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης δεν συνεπάγεται ότι είναι εύκολη η 
πρόβλεψη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας S(t). Όπως είδαµε στο παράδειγµα ΙΙ.9, η 
ποιότητα της πρόβλεψης της S(t) εξαρτάται από την ποιότητα της πρόβλεψης των 
επιπέδων τιµών και στις δύο χώρες. Για παράδειγµα, µια χώρα µε υψηλό και απρόβλεπτο 
πληθωρισµό θα επιδείξει υψηλή και απρόβλεπτη συναλλαγµατική ισοτιµία. 
 
Χωρίς τις σχετικές µεταβολές τιµών, µια πολυεθνική δεν αντιµετωπίζει πραγµατικό 
συναλλαγµατικό κίνδυνο από τη λειτουργία της. Στο βαθµό που η εταιρεία αποφεύγει 
κλειστά συµβόλαια χαρακτηρισµένα σε ξένο νόµισµα, οι ξένες χρηµατοροές της θα 
µεταβάλλονται µε τον ξένο ρυθµό πληθωρισµού. Εποµένως, όταν η πολυεθνική 
µεταφράζει τις χρηµατοροές της στο τοπικό νόµισµα, οι τοπικές χρηµατοροές θα 
παραµένουν αµετάβλητες. Εποµένως η διάκριση ανάµεσα στην ονοµαστική 
συναλλαγµατική ισοτιµία S(t) και στην πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία R(t) είναι 
πολύ σηµαντική. Έχουν διαφορετικές συνέπειες για το συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
2.D PPP: Ενδείξεις 
 
Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις εναντίον της ισχύος της ισοδυναµίας αγοραστικής 
δύναµης σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Βραχυπρόθεσµα οι χρηµατοοικονοµικές τιµές, 
όπως οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, προσαρµόζονται πολύ γρήγορα σε καταστάσεις 
ανισορροπίας. Τα µακροπρόθεσµα συµβόλαια και οι υπονοούµενες συµφωνίες τιµών 



καθιστούν πολλές τιµές στην οικονοµία κολλώδεις (sticky prices), τόσο βραχυπρόθεσµα 
όσο και µεσοπρόθεσµα. Έτσι, αφού οι τιµές, το εµπόριο και το arbitrage εµπορευµάτων 
ανταποκρίνονται µε νωθρότητα, η ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης δεν αναµένεται να 
είναι ένα καλό µοντέλο. Μακροπρόθεσµα όµως, υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν 
την ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης. Καθώς κυλά ο χρόνος, οι χώρες µε  επίµονες 
θετικές διαφορές στους ρυθµούς πληθωρισµού τους τείνουν να δουν µια υποτίµηση των 
τοπικών τους νοµισµάτων. Παρόµοια, καθώς κυλά ο χρόνος, οι χώρες µε  επίµονες 
αρνητικές διαφορές στους ρυθµούς πληθωρισµού τους τείνουν να δουν µια ανατίµηση 
των τοπικών τους νοµισµάτων. Στο πέρασµα του χρόνου, τα σχετικά επίπεδα τιµών 
έχουν σηµασία. 
 
2.F PPP: Μια πρακτική εφαρµογή
 
∆εδοµένης της βασικής οικονοµικής διαίσθησης πίσω από την ισοδυναµία αγοραστικής 
δύναµης και των εµπειρικών ενδείξεων που χαρίζουν στην ισοδυναµία αγοραστικής 
δύναµης κάποια  υποστήριξη ως προς τον µακροπρόθεσµο ορίζοντα, πολλοί αναλυτές 
χρησιµοποιούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπαγορεύει η PPP προκειµένου να 
συγκρίνουν θεµελιώδη µεγέθη ανάµεσα σε διάφορες χώρες. Επιπλέον οι ισοτιµίες που 
υπαγορεύει η PPP είναι πιο σταθερές από τις αγοραίες ισοτιµίες και έτσι µεγάλες 
µεταβολές στις αγοραίες ισοτιµίες δεν επηρεάζουν πάρα πολύ τις PPP αποτιµήσεις των 
οικονοµικών θεµελιωδών µεγεθών. Για παράδειγµα, το ΑΕΠ αναφέρεται συνήθως τόσο 
σε αγοραίες όσο και σε PPP ισοτιµίες. 
 
Παράδειγµα ΙΙ.10: Το 1996, χρησιµοποιώντας αγοραίες ισοτιµίες, το ΑΕΠ της 
Αµερικής ήταν 8,1 τρις, που αντιστοιχούσε στο 27,5% του παγκόσµιου ΑΕΠ, ενώ η Κίνα 
είχε ένα ΑΕΠ ίσο µε 0,9 τρις USD που αντιστοιχούσε στο 3,1% του παγκόσµιου ΑΕΠ. 
Εάν είχαν χρησιµοποιηθεί οι PPP ισοτιµίες, το ΑΕΠ της Αµερικής ήταν 7,6 τρις USD 
(22%) και το ΑΕΠ της Κίνας ήταν 4,3 τρις USD (12,3%). Το κατά κεφαλή κινέζικο ΑΕΠ 
ήταν µε αγοραίες τιµές 737 USD, ενώ µε PPP τιµές ήταν 3.471 USD. 
 
 



ΙΙΙ. Το ∆ιεθνές Αποτέλεσµα του Fisher (International Fisher Effect (IFE)) 
Μαζί µε τη θεωρία Ισοδυναµίας Αγοραστικής ∆ύναµης, µια άλλη βασική θεωρία είναι το 
∆ιεθνές Αποτέλεσµα του Fisher (International Fisher Effect (IFE)). Χρησιµοποιεί 
διαφορές ονοµαστικών επιτοκίων αντί για διαφορές ρυθµών πληθωρισµού, προκειµένου 
να εξηγήσει γιατί οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταβάλλονται µε την πάροδο του 
χρόνου, όµως είναι πολύ στενά συνδεδεµένη µε τη θεωρία Ισοδυναµίας Αγοραστικής 
∆ύναµης αφού τα ονοµαστικά επιτόκια είναι στενά συνδεδεµένα µε το ρυθµό 
πληθωρισµού. Υπενθυµίζουµε ότι η PPP δίνει έµφαση στο εµπόριο ως τον καθοριστικό 
παράγοντα για την προσφορά και ζήτηση ξένου νοµίσµατος. Το IFE από την άλλη, δίνει 
έµφαση στις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. 
 
3.Α Arbitrage σε Τέλειες Χρηµατοοικονοµικές Αγορές 
 
Ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν τέλειες διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές. ∆ηλαδή δεν 
υπάρχουν περιορισµοί στην ελεύθερη µετακίνηση κεφαλαίων από χώρα σε χώρα. Ας 
υποθέσουµε επίσης ότι οι επενδυτές θεωρούν ένα ξένο αγαθό ως πλήρες υποκατάστατο 
ενός παρόµοιου τοπικού αγαθού. Τότε, σύµφωνα µε το διεθνές αποτέλεσµα του Fisher, η 
απόδοση των επενδυτών που επενδύουν στις χρηµαταγορές της χώρας τους πρέπει να 
είναι ίση µε την απόδοση των επενδυτών που επενδύουν στις ξένες χρηµαταγορές, αφού 
γίνουν οι προσαρµογές για τις συναλλαγµατικές µεταβολές. Για παράδειγµα, εάν 
χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση I.1, και θεωρώντας αµελητέα το κόστος συναλλαγών, 
τους φόρους και την αβεβαιότητα, η απόδοση µιας κατάθεσης T ηµερών σε ξένη 
Τράπεζα θα δώσει: 
 
r(d) = (1+i(f)*T/360)*(1+E(s(t,T)))-1 
 
όπου  
i(f) = ξένο επιτόκιο για T ηµέρες 
i(d) = τοπικό επιτόκιο για T ηµέρες 
 
Από την άλλη, η απόδοση µιας κατάθεσης T ηµερών στην τοπική Τράπεζα είναι: 
 
r(d) = (1+i(d))*T/360 
 
Αντικαθιστώντας στην προηγούµενη εξίσωση και λύνοντας ως προς s(t,T) = 
(S(t+T)/S(t)-1), έχουµε 
 
E[s(t,T)] = [(1+i(d))*T/360] / [(1+i(f))*T/360] –1 (II.3) 
 
Εάν το ∆ιεθνές Αποτέλεσµα του Fisher, όπως αυτό εκφράζεται στην (ΙΙ.3), δεν ισχύει, 
τότε θα έχουµε µετακίνηση κεφαλαίων προς τη χώρα όπου η πραγµατική απόδοση στην 
κατάθεση των T ηµερών θα είναι µεγαλύτερη. Σύµφωνα µε το IFE οι ροές κεφαλαίων θα 
αναγκάσουν την εξίσωση των πραγµατικών αποδόσεων ως προς όλα τα νοµίσµατα. 
 
Χρησιµοποιώντας µια γραµµική προσέγγιση, έχουµε ότι η µεταβολή στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες  είναι ανάλογη της µεταβολής του λόγου των επιτοκίων των 
δύο χωρών: 
 
E[s(t,T)] = [i(d) – i(f)]*T/360 
 



Αυτή η γραµµική προσέγγιση λέει ότι εάν i(d) > i(f) οι επενδυτές θα πουλήσουν το ξένο 
νόµισµα και θα αγοράσουν το εγχώριο νόµισµα για όσο το ξένο νόµισµα δεν αναµένεται 
να ανατιµηθεί κατά ποσό ίσο µε τη διαφορά των επιτοκίων δηλ. [i(d) - i(f)]. Πρέπει να 
είναι προσεκτικός κανείς µε αυτή την ψευδο-arbitrage στρατηγική. Αυτή η στρατηγική 
υποθέτει ότι δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος. 
 
Παράδειγµα ΙΙ.11:  
Πρόβλεψη ισοτιµιών µε χρήση του ∆ιεθνούς Αποτελέσµατος του Fisher. 
Έχετε τα εξής στοιχεία για το δεύτερο εξάµηνο του 2003:  
i(USD,2003:II) = 6% 
i(EUR,2003:II) = 5% 
S(2003:I) = 1,0659 USD/EUR 
Θέλετε να προβλέψετε την ισοτιµία S(2003:II) µεταξύ ευρώ και δολαρίου για το δεύτερο 
εξάµηνο του 2003, χρησιµοποιώντας το ∆ιεθνές Αποτέλεσµα του Fisher. 
 
S(Fisher, 2003:II) = E[S(2003:II)] =  
= S(2003:I)*[1+ i(USD,2003:II)*(T/360)] / [1+ i(EUR,2003:II)*(T/360)] = 
= 1,0659 USD/EUR * [1+0,06*( 184 / 360)] / [1+0,05*(184/360)] = 1,07 USD/EUR 
 
∆ηλαδή το IFE προβλέπει µια ανατίµηση του EUR έναντι του USD για το δεύτερο 
εξάµηνο του 2003. 
 
 
3.Β PPP και IFE 
 
Το διεθνές αποτέλεσµα του Fisher (IFE), σχετίζεται µε το τοπικό αποτέλεσµα του Fisher 
που προτάθηκε το 1930 από τον οικονοµολόγο Irving Fisher. Σύµφωνα µε αυτό, το 
ονοµαστικό επιτόκιο i, είναι περίπου ίσο µε το πραγµατικό επιτόκιο Θ συν τον 
αναµενόµενο (κατά τη διάρκεια ζωής του επιτοκίου) πληθωρισµό Ε[Ι]. ∆ηλαδή, 
 
i = Θ + Ε[Ι] 
 
Εάν, όπως προτείνει ο Fisher, το πραγµατικό επιτόκιο Θ είναι σταθερό στη διάρκεια του 
χρόνου, τότε οι µεταβολές των επιτοκίων καθοδηγούνται από µεταβολές στις προσδοκίες 
για τον πληθωρισµό. 
 
Η PPP λέει σιωπηρά, ότι τα πραγµατικά επιτόκια είναι ίσα σε όλες τις χώρες. Εποµένως, 
οι διαφορές στις προσδοκίες για τον πληθωρισµό καθορίζουν τις διαφορές των επιτοκίων 
µεταξύ των διαφόρων χωρών: 
 
i(d) – i(f) = (Θ + Ε[Ι(d)]) – (Θ + Ε[Ι(f)]) = Ε[Ι(d)] – Ε[Ι(f)] 
 
3.C IFE: Συνέπειες 
 
Εάν το διεθνές αποτέλεσµα του Fisher (IFE) ισχύει, τότε το αναµενόµενο κόστος (ή η 
αναµενόµενη απόδοση) δανεισµού κεφαλαίων είναι το ίδιο ως προς όλα τα νοµίσµατα. 
Μερικά νοµίσµατα µπορεί να µοιάζουν πιο ελκυστικά από άλλα, λόγω των επιτοκίων 
τους. Όταν όµως η αναµενόµενη µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
ενσωµατωθεί στους υπολογισµούς, όλα τα νοµίσµατα έχουν το ίδιο αναµενόµενο 
ονοµαστικό επιτόκιο όταν εκφρασθούν στον ίδιο παρονοµαστή. 



 
Εάν ένας επενδυτής αναµένει µια συστηµατική απόκλιση από το IFE, µπορεί να 
σχεδιάσει µια κερδοφόρα στρατηγική. Ας υποθέσουµε ότι το επιτόκιο του νοµίσµατος µε 
το υψηλότερο επιτόκιο µεταβάλλεται συστηµατικά λιγότερο από όσο το IFE προβλέπει, 
ως προς το επιτόκιο ενός νοµίσµατος µε χαµηλότερο επιτόκιο. Τότε, δανειζόµενος στο 
νόµισµα µε το χαµηλό επιτόκιο και επενδύοντας στο νόµισµα µε το υψηλό επιτόκιο, έχει 
µια κερδοφόρα στρατηγική. Για παράδειγµα, στη δεκαετία του 1990, το Μεξικάνικο 
πέσο (MXP) υποτιµήθηκε µε 5% το χρόνο. Η βραχυπρόθεσµη διαφορά επιτοκίων 
ανάµεσα στο MXP και στο USD κυµαινόταν µεταξύ από 7% έως 16%. Οι 
πραγµατοποιούµενες αποκλίσεις από το IFE ήταν σηµαντικές (2% έως 11%). Πολλές 
αµερικάνικες εταιρείες επενδύσεων και αµερικάνικα αµοιβαία κεφάλαια, όπως το 
Fidelity Short-Term World Income Fund, επένδυσαν σε Μεξικάνικα κυβερνητικά 
οµόλογα ώστε να εκµεταλλευθούν αυτή την κατάσταση. Η στρατηγική αυτή κατέρρευσε 
το ∆εκέµβριο του 1994, όταν το MXP έχασε 40% της αξίας του και τα συσσωρευµένα 
κέρδη εξαλείφθηκαν σε λίγες ηµέρες! 
 
 
3.D IFE: Ενδείξεις 
 
Το ∆ιεθνές Αποτέλεσµα του Fisher (IFE), έχει ελεγχθεί εκτενώς. Ένας τυπικός έλεγχος 
του IFE µπορεί να γίνει µέσω µιας παλινδρόµησης που να βασίζεται στη (ΙΙ.3). Με λίγες 
απλές πράξεις, έχουµε την εξής παλινδρόµηση: 
 
s(t,T) = α + β * [( i(d,t-1) – i(f,t-1)) * T/360 / (1+ i(f,t-1) * T/360)] + ε(t) 
 
Ο έλεγχος βασίζεται στην εξής µηδενική υπόθεση H(0): α=0 και β=1. Ο έλεγχος της 
υπόθεσης µπορεί να γίνει µε τη χρήση ενός F-test. Η υπόθεση αυτή έχει πλήρως 
απορριφθεί από τα δεδοµένα. 
 
Παρ’ όλα αυτά, το IFE έχει κάποια εµπειρική υποστήριξη στο µακροπρόθεσµο ορίζοντα: 
οι διαφορές επιτοκίων έχουν κάποια δύναµη πρόβλεψης των κινήσεων των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Όπως προβλέπει το IFE, παρατηρείται ότι, σε πιο µεγάλες 
χρονικές περιόδους, τα νοµίσµατα µε σχετικά υψηλότερα επιτόκια τείνουν να 
υποτιµηθούν ενώ τα νοµίσµατα µε σχετικά χαµηλότερα επιτόκια τείνουν  να 
ανατιµηθούν. Υπάρχουν εµπειρικές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η µακροπρόθεσµη 
κίνηση στην ισοτιµία USD/DEM (DEM = Γερµανικό Μάρκο (προ ευρώ)), σχετιζόταν µε 
τη συµπεριφορά των διαφορών στα µακροπρόθεσµα επιτόκια (δηλ. τη διαφορά των 
αποδόσεων των 10-ετών οµολόγων). Ορισµένοι επαγγελµατίες χρησιµοποιούν 
εµπειρικούς κανόνες που βασίζονται στο µακροπρόθεσµο IFE. Για παράδειγµα, µια 
µεταβολή 1% στη διαφορά των ονοµαστικών αποδόσεων των 10-ετών οµολόγων – 
µεταξύ αµερικάνικων και ευρωπαϊκών οµολόγων – χρησιµοποιείται για να προβλεφθεί  
µεταβολή της ισοτιµίας USD/EUR της τάξης του 10%. 
 
Σηµειώνουµε ότι στο 1.Β παραπάνω, αναφέρθηκε ότι η PPP δεν υποστηρίζεται από τα 
δεδοµένα, ιδιαίτερα σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Αφού το διεθνές αποτέλεσµα του 
Fisher (IFE) βασίζεται σε κάποια µορφή ισοδυναµίας αγοραστικής δύναµης (PPP), δεν 
πρέπει να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι και το IFE δεν υποστηρίζεται από τα δεδοµένα. 
 



IV. Υπόθεση Προσδοκιών για Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες (Expectations 
Hypothesis of exchange rates(EH)) 
 
Η υπόθεση προσδοκιών (ΕΗ) για συναλλαγµατικές ισοτιµίες ισχυρίζεται ότι η 
αναµενόµενη spot ισοτιµία T περιόδους από σήµερα ( S(t+T)), είναι ίση µε την σηµερινή 
προθεσµιακή ισοτιµία για παράδοση σε T περιόδους από σήµερα (F(t,T)), δηλ. 
 
Ε[t, S(t+T)] = F(t,T)   (II.4) 
 
Βάσει αυτής της εξίσωσης οι προθεσµιακές ισοτιµίες είναι αµερόληπτες εκτιµήτριες των 
µελλοντικών τρεχουσών (spot) ισοτιµιών. Με άλλα λόγια, στη διάρκεια µεγάλων 
χρονικών περιόδων, η µέση διαφορά ανάµεσα στην προθεσµιακή ισοτιµία και στη 
µελλοντική spot ισοτιµία θα είναι ένας µικρός αριθµός, κοντά στο µηδέν. 
 
Η εξίσωση (ΙΙ.4) έχει µια ιδιαίτερη διαισθητική δύναµη. Εάν οι αγορές είναι τέλειες, οι 
κερδοσκόποι θα εµπορεύονται προθεσµιακά συµβόλαια σε τιµές ίσες µε την 
αναµενόµενη µελλοντική τους ισοτιµία. Ας υποθέσουµε τώρα ότι Ε[t, S(t+T)] ≥ F(t,T). 
Σύµφωνα µε την υπόθεση προσδοκιών, δηµιουργείται µια ευκαιρία για κέρδος. Οι 
κερδοσκόποι θα αγοράζουν προθεσµιακά συνάλλαγµα στην ισοτιµία F(t,T) και σε T 
ηµέρες θα το πωλούν σε υψηλότερη τιµή. Προσέξτε όµως ότι αυτή δεν είναι µια 
κατάσταση ισορροπίας. Οι κερδοσκόποι θα αγοράζουν προθεσµιακά συνάλλαγµα αλλά 
κανένας επενδυτής δεν θα πουλάει προθεσµιακά συνάλλαγµα! 
 
 Παράδειγµα II.12: Ας υποθέσουµε ότι ένας Νοτιοαφρικάνος επενδυτής δε 
συµπεριφέρεται σύµφωνα µε την υπόθεση προσδοκιών.  
∆εδοµένα: Ft,180 = 5.1764 ZAR/USD. 
Όµως αναµένει: E[St+180] = 5.34 ZAR/USD. (Υπάρχει ένα δυνητικό κέρδος.) 
 
Στρατηγική για αυτόν τον επενδυτή που δεν συµπεριφέρεται σύµφωνα µε την ΕΗ:  
1. Αγοράζει προθεσµιακά USD προς ZAR 5.1764 
2. Πουλάει τα USD για ZAR 5.3400, σε 180 days.  
 
Τώρα, ας υποθέσουµε ότι όλοι αναµένουν St+180 = 5.3400 ZAR/USD 

 Μη ισορροπία: όλοι αγοράζουν προθεσµιακά USD (κανένας δεν πουλάει 
προθεσµιακά USD). Οι τιµές θα προσαρµοσθούν έως ότου η EH τεθεί σε 
ισχύ.  

 
Όπως δείχνει το προηγούµενο παράδειγµα, σύµφωνα µε την υπόθεση προσδοκιών, οι 
προσδοκίες κατά µέσο όρο πρέπει να προσαρµόζονται στην προθεσµιακή ισοτιµία. 
Η (ΙΙ.4) συνεπάγεται ότι: 
 
[Ε[t, S(t+T)] – S(t)] / S(t) = (F(t,T) – S(t)) / S(t) 
 
Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων, το δεξιό µέλος της προηγούµενης 
εξίσωσης είναι περίπου ίσο µε (i(d) – i(f)). Εποµένως µπορούµε να ξαναγράψουµε την 
προηγούµενη εξίσωση στη µορφή: 
 
[Ε[t, S(t+T)] – S(t)] / S(t) ≈ [i(d) – i(f)] * Τ/360 (ΙΙ.5) 
 



Η εξίσωση (ΙΙ.5) είναι ένας άλλος τρόπος διατύπωσης της υπόθεσης προσδοκιών. 
Προσέξτε ότι η εξίσωση (ΙΙ.5) είναι η ίδια µε το θεώρηµα ισοδυναµίας επιτοκίων, όταν 
Ε[S(t+T)] = F(t,T). Για αυτό το λόγο, η εξίσωση (ΙΙ.5) αναφέρεται ως ακάλυπτη 
ισοδυναµία επιτοκίων (uncovered interest rate parity (UIRP)). Το θεώρηµα ισοδυναµίας 
επιτοκίων είναι µια σχέση που συνάγεται µέσα από επιχειρήµατα arbitrage. Το θεώρηµα 
ισοδυναµίας επιτοκίων δεν εµπεριέχει κίνδυνο. Όµως η ακάλυπτη ισοδυναµία επιτοκίων, 
εµπεριέχει µια προσδοκία (αναµενόµενη τιµή) για τις µελλοντικές spot συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες (δεν εµπεριέχει µια καθορισµένη εκ των προτέρων τιµή για τις µελλοντικές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες). Εποµένως η ακάλυπτη ισοδυναµία επιτοκίων εµπεριέχει 
κίνδυνο.  
 
 
4.Α Υπόθεση Προσδοκιών: Συνέπειες 
 
Σύµφωνα µε την υπόθεση προσδοκιών, οι αναµενόµενες χρηµατοροές που σχετίζονται 
µε την αντιστάθµιση ή τη µη αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου, είναι ίδιες. 
Κάποιος που αντισταθµίζει θα ανταλλάξει τις απαιτήσεις (ή τις υποχρεώσεις) που έχει σε 
ξένο νόµισµα, στην προθεσµιακή ισοτιµία που έχει συµφωνήσει. Αυτός που δεν 
αντισταθµίζει προσδοκά να ανταλλάξει τις απαιτήσεις (ή τις υποχρεώσεις) που έχει σε 
ξένο νόµισµα, στην αναµενόµενη µελλοντική spot ισοτιµία. Εποµένως, σύµφωνα µε την 
υπόθεση προσδοκιών, τόσο αυτός που αντισταθµίζει όσο και αυτός που δεν 
αντισταθµίζει έχουν τις ίδιες αναµενόµενες χρηµατοροές  εκφρασµένες στο τοπικό 
νόµισµα. 
 
4.Β Υπόθεση Προσδοκιών: Ενδείξεις 
 
Ο έλεγχος αυτής της θεωρίας είναι επίσης απλός. 
Πρέπει να απαντήσουµε την εξής βασική ερώτηση: Είναι οι προθεσµιακές ισοτιµίες 
καλές εκτιµήτριες των µελλοντικών spot ισοτιµιών; Σε στατιστική ορολογία: Είναι οι Ft,T  
αµερόληπτες εκτιµήτριες των St+T?  
Η υπόθεση προσδοκιών µπορεί να ελεγχθεί εάν βασισθούµε στην εξίσωση (ΙΙ.4) και 
χρησιµοποιώντας µια απλή παλινδρόµηση: 
 
[S(t+T)-F(t,T)] / S(t) = a + b * Z(t) + ε(t),  
 
όπου Ζ(t) αναπαριστά οποιαδήποτε  οικονοµική µεταβλητή που θα µπορούσε να έχει 
επεξηγηµατική δύναµη των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, π.χ. (i(d)-i(f)). Η υπόθεση 
προσδοκιών συνεπάγεται ότι a=b=0. Έλεγχοι αυτής της µορφής έχουν δείξει ότι το b 
είναι αρνητικό και στατιστικά σηµαντικό όταν Z(t) = i(d)-i(f). Όµως το R2 είναι πολύ 
χαµηλό. 
 
Η υπόθεση προσδοκιών µπορεί επίσης να ελεγχθεί στη βάση της εξίσωσης (ΙΙ.5) της 
ακάλυπτης ισοδυναµίας επιτοκίων, χρησιµοποιώντας την εξής παλινδρόµηση: 
 
[S(t+T) – S(t)] / S(t) = a + b * [i(d)-i(f)] + ε(t), 
 
Σύµφωνα µε την υπόθεση προσδοκιών, η µηδενική υπόθεση προς έλεγχο είναι η H(0): 
a=0 και b=1. Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι b<0. Με άλλα λόγια, όταν  i(d)-i(f) = 2%, η 
συναλλαγµατική ισοτιµία υποτιµάται κατά (b * 0,02) , αντί να ανατιµηθεί κατά 2% όπως 
προβλέπεται από την ακάλυπτη ισοδυναµία επιτοκίων. 



 
Με λίγα λόγια, οι έλεγχοι της υπόθεσης προσδοκιών δείχνουν ότι οι προθεσµιακές 
ισοτιµίες έχουν πολύ µικρή δύναµη πρόβλεψης των spot ισοτιµιών. Με άλλα λόγια, η 
προθεσµιακή ισοτιµία δεν είναι αµερόληπτη εκτιµήτρια των µελλοντικών spot ισοτιµιών. 
 
4.C Εξηγήσεις της µεροληψίας των προθεσµιακών ισοτιµιών
 
∆εδοµένου ότι η προθεσµιακή ισοτιµία δεν είναι µια καλή εκτιµήτρια των µελλοντικών 
spot ισοτιµιών, πολλοί οικονοµολόγοι έχουν προσπαθήσει να δώσουν λογικές εξηγήσεις 
αυτού του µη διαισθητικού αποτελέσµατος. 
 
4.C.1 Premium Κινδύνου 
 
Μια δυνατή εξήγηση για την ανεπάρκεια της υπόθεσης προσδοκιών είναι η ύπαρξη ενός 
premium κινδύνου. Υπενθυµίζουµε ότι το premium κινδύνου µιας αξίας ορίζεται ως η 
απόδοση αυτής της  αξίας, πάνω από την απόδοση της ακίνδυνης επένδυσης. Ένα 
συναλλαγµατικό premium κινδύνου παρακινεί τους επενδυτές που αποστρέφονται τον 
κίνδυνο, να αναλάβουν κίνδυνο στην αγορά συναλλάγµατος. Έτσι, η απόκλιση µεταξύ 
Ε(t, S(t+T)) και F(t,T) µπορεί να δικαιολογηθεί µέσω της έννοιας της αποστροφής προς 
τον κίνδυνο.  
 
Ας προσπαθήσουµε τώρα να συστηµατοποιήσουµε την ιδέα του premium κινδύνου στην 
αγορά συναλλάγµατος. Κάνοντας µερικές απλές πράξεις βρίσκουµε ότι η αναµενόµενη 
επιπλέον απόδοση (δηλαδή πάνω από την ακίνδυνη απόδοση), στην αγορά 
συναλλάγµατος δίνεται από: 
 
[Ε[t, S(t+T)] – F(t,T)] / S(t) = RP(t,t+T) 
 
όπου RP(t,t+T) συµβολίζει το premium συναλλαγµατικού κινδύνου (risk premium). 
 
Παράδειγµα ΙΙ.13 
Κατανοώντας το νόηµα του Premium συναλλαγµατικού κινδύνου: 
Έστω ότι έχουµε τα εξής δεδοµένα:St=1.58 USD/GBP 
Et[St+6-mo]=1.60 USD/GBP  
Ft,6-mo=1.62 USD/GBP.  
 
Η αναµενόµενη µεταβολή του St → (Et[St+6-mo]-St)/St = (1.60-1.58)/1.58= 0.0127. 
 
Το 6-µηνο προθεσµιακό FX premium → (Ft,6-mo-St)/St=(1.62-1.58)/1.58= 0.0253. 
 
Μέσα στους επόµενους 6 µήνες: 
 Η GBP αναµένεται να υπερτιµηθεί έναντι του USD κατά 1.27% 
 Το προθεσµιακό premium υποδηλώνει µια υπερτίµηση της GBP κατά 2.53%.  
 
Η ανακολουθία αυτή προκύπτει από την ύπαρξη ενός FX risk premium, Pt,t+6-mo, που 
καθιστά την προθεσµιακή ισοτιµία µια µεροληπτούσα εκτιµήτρια της St+6-mo.  
 
∆εδοµένου του θετικού premium συναλλαγµατικού κινδύνου η αναµενόµενη 
δολαριακή απόδοση µιας κατάθεσης σε λίρες Αγγλίας θα είναι µεγαλύτερη από τη 
δολαριακή απόδοση µιας δολαριακής κατάθεσης. Η υψηλότερη απόδοση της 



κατάθεσης σε λίρες Αγγλίας είναι απαραίτητη ώστε να παρακινήσει τους (έχοντες 
δολάρια) επενδυτές να επενδύσουν  σε επενδύσεις που απαιτούν το «πιο επικίνδυνο» 
Αγγλικό νόµισµα. 
 
 
 
Ένα premium κινδύνου στις αγορές συναλλάγµατος συνεπάγεται ότι η υπόθεση 
προσδοκιών θα έπρεπε να γραφεί διαφορετικά: 
 
E[t, S(t+T)] = F(t,T) +S(t) * RP(t, t+T) 
 
Όσο το premium κινδύνου RP(t,t+T) είναι συστηµατικά διαφορετικό από το µηδέν, οι 
αγορές συναλλάγµατος θα επιδεικνύουν µια προθεσµιακή µεροληψία. 
 
Οι εµπειρικές ενδείξεις για την ύπαρξη ενός premium κινδύνου στις αγορές 
συναλλάγµατος είναι ασθενείς. Αρκετοί ερευνητές έχουν υποθέσει ότι η προθεσµιακή 
ισοτιµία είναι αµερόληπτη εκτιµήτρια των µελλοντικών spot ισοτιµιών. Στη συνέχεια, 
προσπάθησαν να εξηγήσουν το premium κινδύνου χρησιµοποιώντας τις θεµελιώδεις 
µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στη χρηµατοοικονοµική βιβλιογραφία για την 
εξήγηση των premia κινδύνου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, π.χ. µια τέτοια 
µεταβλητή είναι η πτητικότητα (volatility). ∆εν έχει βρεθεί καµία σηµαντική σχέση που 
να συνδέει το premium συναλλαγµατικού κινδύνου µε θεµελιώδεις µεταβλητές.  
 
Τέλος, σηµειώνουµε ότι αρκετοί οικονοµολόγοι ισχυρίζονται ότι ένα premium 
συναλλαγµατικού κινδύνου δικαιολογείται εάν ο συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν είναι 
διαφοροποιήσιµος. Εάν ένας κίνδυνος είναι διαφοροποιήσιµος τότε δεν δικαιολογείται 
κάποιος να περιµένει ανταµοιβή αναλαµβάνοντας τον. 
 
4.C.2 Σφάλµατα στο Σχηµατισµό Προσδοκιών  
 
Σε ένα αβέβαιο περιβάλλον οι επενδυτές είναι αναµενόµενο να κάνουν λάθος 
προβλέψεις. Όµως οι λογικά σκεπτόµενοι επενδυτές, τελικά θα µάθουν, και έτσι τα λάθη 
δεν θα επιµένουν συστηµατικά. Παρόλα αυτά,, µερικοί οικονοµολόγοι ισχυρίζονται ότι 
οι επενδυτές κάνουν συστηµατικά λάθη στην πρόβλεψη των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών. Μια εξήγηση για αυτά τα συστηµατικά λάθη µπορεί να βρίσκεται στην 
υπόθεση ότι οι επενδυτές χρειάζονται χρόνο για να µάθουν τις νέες συνθήκες της αγοράς. 
Για παράδειγµα, Έστω ότι αναλαµβάνει ένας νέος Πρόεδρος την Τράπεζα της Ιαπωνίας. 
Ίσως χρειασθούν χρόνια για να µάθουν οι επενδυτές τη νέα νοµισµατική πολιτική της 
Τράπεζας της Ιαπωνίας.  
 
4.C.3 Το «Πρόβληµα του Peso» 
 
Ένα πρόβληµα Peso, είναι µια πολύ ειδική µορφή προβλήµατος µικρού δείγµατος που 
επηρεάζει την εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων. Για µεγάλες χρονικές περιόδους οι 
επενδυτές µπορεί να προσδώσουν µια µικρή, όµως θετική πιθανότητα σε µια υπερβολική 
µεταβολή τιµών (όπως αυτή που οφείλεται σε µια υποτίµηση ή στην κατάρρευση της 
αγοράς µετοχών) η οποία όµως, ίσως να µη πραγµατοποιηθεί ποτέ σε µια περιορισµένη 
περίοδο παρατήρησης. Η συχνότητα των ακραίων γεγονότων στο δείγµα που έχει 
µελετηθεί δεν ισούται µε την ex-ante εκτιµώµενη πιθανότητα. Όµως, η προθεσµιακή 
ισοτιµία θα αντανακλά την ex-ante κατανοµή πιθανοτήτων. Αφού το γεγονός που 



προεξοφλείται µπορεί να µην πραγµατοποιηθεί ποτέ, οι αγορές θα παρατηρούν µια 
επιµένουσα προθεσµιακή µεροληψία.  
 
Αυτό το πρόβληµα µικρού δείγµατος λέγεται πρόβληµα του πέσο (peso problem), σε 
αναφορά προς τις διακριτές µεταβολές του Μεξικάνικου peso το 1976. Πριν από το 
1976, το Μεξικάνικο πέσο ήταν επιτυχώς συνδεδεµένο µε το USD για 23 έτη. Τα 
Μεξικάνικα επιτόκια ήταν σηµαντικά υψηλότερα από τα Αµερικάνικα επιτόκια, 
δηµιουργώντας µια προθεσµιακή ισοτιµία MXP/USD υψηλότερη από την spot ισοτιµία 
MXP/USD. Εποµένως, το MXP/USD εµφάνιζε ένα επίµονο premium. Παρόλα αυτά, το 
πρόβληµα του πέσο δεν είναι ούτε νέο ούτε περιορίζεται στις αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες. Εµφανίζεται σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου µπορεί να υπάρξει µια 
σηµαντική «ασυνέχεια» στις τιµές ή µεταβολή της πολιτικής στο σύστηµα ισοτιµιών. 
 
Παράδειγµα ΙΙ.14 
Το Μεξικανικό peso έδειχνε µια πραγµατική και συνεχή υπερτίµηση ως προς το USD 
µέχρις ότου η Μεξικανική κυβέρνηση τελικά το υποτίµησε.  
Πριν από την υποτίµηση, αφού οι αγορές περίµεναν µια υποτίµηση, το peso έδειχνε µια 
ισχυρή προθεσµιακή µεροληψία. 
 
Στη διάρκεια της περιόδου 1890-1908 η ισοτιµία USD/GBP εµφάνισε ένα πρόβληµα 
πέσο. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι χρηµατοοικονοµικές 
αγορές ανέµεναν να υποτιµηθεί το USD ως προς τη GBP, όµως αυτό δεν συνέβη ποτέ, 
δηλ. οι προσδοκίες ήταν επίµονα µεροληπτούσες.   
 
 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Η spot ισοτιµία USD/ZAR είναι 0,19630 (ZAR = ραντ Νότιας Αφρικής). Τα 
επιτόκια ενός έτους είναι 55% για το ZAR και 7% για το USD. Ποια είναι η ενός 
έτους προθεσµιακή ισοτιµία USD/ZAR? Τα επιτόκια ενός µηνός είναι 5,5% για 
το ZAR και 6% για το USD. Ποια είναι η ενός µηνός προθεσµιακή ισοτιµία 
USD/ZAR? 

2. Έστω ότι έχετε τα εξής δεδοµένα για το Ισραηλινό σέκελ (ISS) και το USD: 
S(t) = 3,40 ISS/USD 
i(ISS, 1 έτος) = 8% 
i(USD, 1 έτος) = 5,5% 
F(t, 1 έτος) = 4,30 ISS/USD 
 
(i) Να βρείτε εάν το ISS είναι σε premium ή σε discount 
(ii) Είναι δυνατό να σχεδιασθεί στρατηγική καλυµµένου επιτοκίου που να 

επωφελείται από τις παραπάνω τιµές?  
3. Ο κύριος Smith, ένας αµερικάνος επενδυτής, έχει 1 εκ. USD για να επενδύσει. Το 

επιτόκιο ενός έτους που προσφέρεται στην Αµερική είναι 5,5% ενώ το επιτόκιο 
ενός έτους στην Ιαπωνία είναι 2,1%. Η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι 0,009 
USD/JPY. Ο κύριος Smith έχει και µια προσφορά για ένα προθεσµιακό 
συµβόλαιο ενός έτους στο 0,008 USD/JPY. 

(i) Βρείτε την ενός έτους προθεσµιακή ισοτιµία USD/JPY που δεν επιτρέπει 
arbitrage 

(ii) Μπορεί ο κύριος Smith να αποκοµίσει ακίνδυνο κέρδος? Εάν ναι, 
περιγράψτε  µια στρατηγική καλυµµένου arbitrage και προσδιορίστε τα 
κέρδη του κυρίου Smith. 

 
4. Οι τιµές αγοράς-πώλησης (bid – ask) έχουν ως εξής: 

(i) CHF/USD 1,5100 – 40 
(ii) Επιτόκια ενός έτους για το CHF 4 ,250 –625 %, που σηµαίνει ότι η 

Τράπεζα είναι διατεθειµένη να δανεισθεί CHF για ένα έτος µε επιτόκιο 
4,25% ή να δανείσει CHF για ένα έτος µε επιτόκιο 4,625% 

(iii)  Επιτόκια ενός έτους για το USD 6,750 –875 % 
 
Να δώσετε µια προσφορά bid – ask για την ενός έτους προθεσµιακή ισοτιµία 
CHF/USD 
 

5. Μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα δίνει τιµές συναλλάγµατος: EUR/USD = 0,9250 – 
0055. Tα ενός έτους επιτόκια για το EUR και για το USD είναι i(EUR) =6 1/4 - 1/2    
και i(USD) =7 1/8 – 1/4  .  Ποια είναι η σωστή bid-ask προσφορά για την ενός έτους 
προθεσµιακή ισοτιµία USD/EUR? 

 
6. Τόσο η Αµερική όσο και η Πολωνία παράγουν τυρί ricotta. Ένα κιλό ricotta 

πουλιέται στην Αµερική για 5,5 USD, ενώ στην Πολωνία πουλιέται για 20 PLN 
(PLN = πολωνικό ζλότι) 

 
(i) Σύµφωνα µε την ισοδυναµία αγοραστικής δύναµης (PPP) ποια θα έπρεπε 

να είναι η ισοτιµία USD/PLN? 



(ii) Έστω ότι S(t) = 0,3010 USD/PLN. Είναι το USD υπερτιµηµένο ή 
υποτιµηµένο? Με άλλα λόγια τι είδους trading σήµα έχει 
δηµιουργηθεί? Υπολογίστε την πραγµατική ισοτιµία R(t) 

(iii) Έστω ότι η τιµή του τυριού ricotta αναµένεται να ανέβει στα 6 USD το 
κιλό µέσα στην επόµενη χρονιά στην Αµερική, ενώ στην Πολωνία θα 
παραµείνει σταθερή. Σύµφωνα µε την ισοδυναµία αγοραστικής 
δύναµης (PPP), ποια θα έπρεπε να είναι η αναµενόµενη 
συναλλαγµατική ισοτιµία USD/PLN ένα χρόνο από σήµερα? 

   
7. Σας δίδονται τα εξής στοιχεία σχετικά µε τα επιτόκια και τις ισοτιµίες µεταξύ 

δολαρίου Χονγκ-Κονγκ (HKD) και δολαρίου Αµερικής (USD) για το πρώτο 
εξάµηνο του 2001: i(USD, 2001:I) = 5,80%, i(HKD, 2001:I) = 7,10% και 
S(2001:I) = 8,0523 HKD/USD. ∆ώστε µια πρόβλεψη για την ισοτιµία S(2001:II) 
χρησιµοποιώντας το διεθνές αποτέλεσµα του Fisher (IFE). Αναµένετε υποτίµηση 
του HKD? 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
(interest rate and currency swaps) 
 
• Οι «ανταλλαγές» (swaps) είναι παράγωγα 
• Χρήσεις:  

- διαχείριση κινδύνων 
- arbitrage 
- είσοδος σε νέες αγορές 
- δηµιουργία νέων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

• 4 βασικά είδη swaps:  
- επιτοκίου 
- νοµισµάτων 
- εµπορευµάτων 
- µετοχών 

 
Εισαγωγή 
• Ένα swap είναι µια συµφωνία µεταξύ δύο αντισυµβαλλοµένων, σύµφωνα µε την 

οποία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ο καθένας από αυτούς πληρώνει τον άλλο 
κάποιο ποσό χρηµάτων. 

• Τα δύο ποσά που ανταλλάσσονται µπορεί να αναφέρονται:  
- Σε διαφορετικά νοµίσµατα (currency swap (swap νοµισµάτων)) 
- Στο ίδιο νόµισµα (interest rate swap (swap επιτοκίου)) 
- Σε δύο διαφορετικά νοµίσµατα µε τις πληρωµές στο ένα νόµισµα να είναι 

σταθερές και στο άλλο κυµαινόµενες (cross-currency interest rate swap 
(συνθετικό swap)) 

• Οι πληρωµές που ανταλλάσσονται λέγονται «σκέλη» του swap. 
• Ο πιο κοινός τύπος swap: ανταλλαγή σταθερού επιτοκίου για κυµαινόµενο (fixed-

for-floating).  
- Το σταθερό επιτόκιο λέγεται κουπόνι του swap 
- Οι πληρωµές που γίνονται βασίζονται σε υποθετικές ποσότητες (notionals) 
- Συνήθως καταβάλλεται µόνο η διαφορά επιτοκίου (interest differential) 

 
Παράδειγµα: 
 
Η Τράπεζα Α (οφειλέτης σταθερού επιτοκίου) αγοράζει ένα 8% swap από την 
Τράπεζα Β. 
 
Notional   :  100 εκ. USD 
Σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) : 8% 
Κυµαινόµενο επιτόκιο : LIBOR 6µ. 
Συχνότητα πληρωµών  : ανά εξάµηνο (Απρίλιο και Οκτώβριο) 
 



       8%   
Α Β

    LIBOR 

 
Έστω τώρα ότι το 6µ-LIBOR του Απριλίου διαµορφώνεται στο 7%. Τότε η Τράπεζα 
Α θα πρέπει να  πληρώσει στη Β ποσό USD100εκ.*8%*(1/2) και να εισπράξει από 
την Β ποσό USD100εκ.*7%*(1/2). ∆ηλαδή τελικά η Α θα πληρώσει στη Β ποσό 
USD100εκ.*1%*(1/2) = USD 500.000. 
 
  
Οικονοµικά Κίνητρα για Swaps 
 
• Μοίρασµα του κινδύνου 
• Συγκριτικό πλεονέκτηµα / arbitrage 
  
Παράδειγµα: 
Μία Ιαπωνική Τράπεζα θέλει να εκδώσει χρέος (δηλ. να δανεισθεί) σε USD. Μπορεί 
να το κάνει µε δύο τρόπους: 

(i) Να εκδώσει χρέος σε USD 
(ii) Να εκδώσει χρέος σε JPY και να το ανταλλάξει µε χρέος USD 

Ο λόγος που µπορεί η Ιαπωνική Τράπεζα να θέλει να επιλέξει το δεύτερο τρόπο είναι 
επειδή µπορεί να της έρχεται φθηνότερα (συγκριτικό πλεονέκτηµα) 
 
 
 
Ανταλλαγές Επιτοκίου (Interest Rate Swaps) 
 
Παράδειγµα 
Έστω ότι η εταιρεία Ardiles Co. Θέλει να αυξήσει το δολαριακό χρέος της σταθερού 
επιτοκίου.  
Το κόστος που µπορεί να δανεισθεί της Ardiles µε κυµαινόµενο και µε σταθερό 
επιτόκιο είναι ως εξής: 

Κόστος ∆ανεισµού 
Αγορά Κυµαινόµενου  Αγορά Σταθερού 

Επιτοκίου   Επιτοκίου 
Ardiles Co.   6µ.LIBOR+1%         10% 
 
Παράλληλα η Τράπεζα Bertoni Bank προσφέρει στην Ardiles ένα swap 8% για 
LIBOR. 
Αφού εξέτασε τις εναλλακτικές της η Ardiles αποφάσισε να δανεισθεί µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο από την αγορά και ταυτόχρονα να αγοράσει το swap ώστε να 
µετατρέψει το δανεισµό της σε σταθερού επιτοκίου. Ο λόγος που µπήκε σε όλη αυτή 
τη διαδικασία είναι ότι της έρχεται φθηνότερα!!! Συγκεκριµένα: 
 
• Η Ardiles δανείζεται USD 70εκ από την αγορά κυµαινόµενου επιτοκίου µε 

επιτόκιο 6m-LIBOR + 1% 
• H Ardiles αγοράζει από την Bertoni το 8% swap µε notional USD 70εκ. 



 
Έτσι κάθε εξάµηνο η Ardiles αντιµετωπίζει τον εξής συνδυασµό χρηµατοροών: 
 

 
 
 
Τελικά µε αυτή τη διαδικασία η Ardiles Co. επιτυγχάνει  σταθερό κόστος δανεισµού : 
(LIBOR + 1%) + 8% - LIBOR = 9%  
που είναι µικρότερο κατά 1% από το κόστος που θα είχε αν δανειζόταν απευθείας 
από την αγορά σταθερού επιτοκίου. 
 
Τιµολόγηση ενός swap επιτοκίου 
• Έστω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αθέτησης µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων 
• Ένα swap επιτοκίου µπορεί να τιµολογηθεί ως : 

o Μια long θέση σε ένα οµόλογο (~ έχω αγοράσει) και µια short θέση σε 
ένα άλλο οµόλογο (~έχω πουλήσει) 

o Ένα χαρτοφυλάκιο από προθεσµιακά συµβόλαια 
• Ας ξανακοιτάξουµε το προηγούµενο παράδειγµα όπου η Ardiles έχει µια long 

θέση σε ένα οµόλογο 70 εκ. USD κυµαινόµενου επιτοκίου 6m-LIBOR και µια 
short θέση σε ένα οµόλογο 70 εκ. USD σταθερού επιτοκίου 8% το χρόνο. 

• Η αξία του swap είναι η διαφορά ανάµεσα στις αξίες αυτών των δύο οµολόγων: 
Ορίζουµε  
V: αξία του swap 
Bσ = Η αξία του οµολόγου σταθερού επιτοκίου που αντιστοιχεί στο σταθερό 
σκέλος του swap 
Βκ = Η αξία του οµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου που αντιστοιχεί στο 
κυµαινόµενο σκέλος του swap 
Τότε η αξία του swap για τον αγoραστή του swap (δηλαδή για αυτόν που 
πληρώνει το σταθερό επιτόκιο) είναι V = Βκ-Βσ

• Οι συντελεστές παρούσας αξίας πρέπει να αντανακλούν το επίπεδο κινδύνου των 
χρηµατοροών 

• Ένας κατάλληλος συντελεστής παρούσας αξίας δίνεται µέσω του κυµαινόµενου 
επιτοκίου που διέπει το swap. Σε αυτό το παράδειγµα αυτό είναι το LIBOR. 

Ardiles Co. 

∆ανειστές 
κυµαινόµενου 
επιτοκίου 

Bertoni Bank 

LIBOR

8%

LIBOR+1%



  
Παράδειγµα 
Έστω ότι το swap του προηγούµενου παραδείγµατος έχει δύο χρόνια ακόµα µέχρι τη 
λήξη του. Τα σχετικά επιτόκια LIBOR έχουν ως εξής: 
6m-LIBOR : 6,00% 
12m-LIBOR : 6,25% 
18m-LIBOR : 6,25% 
24m-LIBOR : 6,50% 
 
Χρησιµοποιώντας µέτρηση ηµερών πραγµατικές/360, έχουµε: 
Βσ =  
2,8 / [1+6%*(181/360)] + 2,8 / [1+6,25%*(365/360)] + 2,8 / [1+6,25*(546/360)] 
+72,8 / [1+6,5*(730/360)]  
= USD 72.521.371,94 
 
Bκ =  
2,1 / [1+6%*(181/360)] + 2,1875 / [1+6,25%*(365/360)] + 2,1875 / 
[1+6,25*(546/360)] +72,275 / [1+6,5*(730/360)] 
= USD 69.951.000,36 
 
Εποµένως η αξία του swap για την Ardiles Co. είναι: 
V =  69.951.000,36 – 72.521.371,94 = -2.570.368,38 USD 
 
Παράδειγµα 
Ας θεωρήσουµε την εξής κατάσταση που περιγράφει πως µπορούν να δανεισθούν δυο 
εταιρείες: 

Κόστος ∆ανεισµού 
Αγορά Κυµαινόµενου  Αγορά Σταθερού 

Επιτοκίου   Επιτοκίου 
AAA Co.   6m-LIBOR+0,25%         11,5% 
BBB Co.  6m-LIBOR+0,5%       13% 
Spread    0,25%         1,5% 
 
H BBB επιθυµεί να δανεισθεί µε σταθερό επιτόκιο ενώ η ΑΑΑ µε κυµαινόµενο 
επιτόκιο. 
 
Η ΒΒΒ προτείνει στην ΑΑΑ µια συµφωνία για ένα 10-ετές swap 10 εκ. USD 
 



 
 
 
 
 
Με αυτή τη διαδικασία ο δανεισµός θα κοστίσει φθηνότερα και στους δύο 
αντισυµβαλλόµενους: 
 
AAA Co. = 11,5% + LIBOR -12% = LIBOR – 0,5% 
BBB Co. = LIBOR + 0,5% + 12% - LIBOR = 12,5% 
 
Έτσι κάθε 6 µήνες  
ΒΒΒ Co.  θα πληρώνει USD 625.000 στην ΑΑΑ Co. 
AAA Co. θα πληρώνει  USD 10.000.000*[LIBOR-0,5%]/2 στην ΒΒΒ Co. 
 
Έστω ότι µετά από πέντε χρόνια αφότου ξεκίνησε το swap οι συνθήκες της αγοράς 
έχουν αλλάξει,  και κάποια Τράπεζα προτείνει στην ΒΒΒ Co. ένα swap µε κουπόνι 
10,9% (η Τράπεζα θα πληρώνει 10,9% σταθερό στην ΒΒΒ για πέντε χρόνια και θα 
εισπράττει το 6m-LIBOR για πέντε χρόνια.) 
Η ΒΒΒ Co. συµφωνεί να κάνουν αυτό το swap και έτσι τώρα έχει δύο swaps για τα 
επόµενα πέντε χρόνια. 
Στο πρώτο swap η ΒΒΒ πληρώνει 12,5% και εισπράττει 6m-LIBOR  
Στο δεύτερο swap η ΒΒΒ πληρώνει 6m-LIBOR και εισπράττει 10,9% 
∆ηλαδή η ΒΒΒ πληρώνει καθαρά 1,6% για 5 χρόνια (USD 80.000 κάθε έξι µήνες) 
Άρα η αγοραία αξία (παρούσα αξία) του συνδυασµού των swaps για την BBB Co. 
είναι: 
PV(-80.000 USD, 5,45%, 10 περίοδοι) = -604.000 USD 
Η κατάσταση των χρηµατοροών της BBB φαίνεται καλύτερα στο επόµενο 
διάγραµµα: 

 
BBB Co. 

 
AAA Co. 

∆ανειστές 
κυµαινόµενου 
επιτοκίου 

12%

LIBOR

LIBOR + 0,5% 11,5%

∆ανειστές 
σταθερού 
επιτοκίου 



 
 
Εναλλακτικοί τρόποι για τη διαχείριση των πραγµατικών χρηµατοροών της ΒΒΒ θα 
µπορούσαν να είναι οι εξής: 
(α) η ΒΒΒ διατηρεί τις παραπάνω χρηµατοροές 
(β) η ΒΒΒ πληρώνει στην Τράπεζα 604.000 USD και LIBOR + 0,5% στους δανειστές 
της. 
 
Παράδειγµα 
Ένας θεσµικός επενδυτής έχει ένα τριετές Ευρωοµόλογο ονοµαστικής αξίας 50εκ. 
USD και κουπόνι 4%. Η τρέχουσα τιµή του οµολόγου είναι στο 90,776508 και 
συνεπάγεται µια απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity) 7,55% το χρόνο. 
Μια επενδυτική Τράπεζα κάνει την εξής πρόταση στο θεσµικό επενδυτή: 
«Η Τράπεζα θα αγοράσει τα οµόλογα στην ονοµαστική τους αξία και θα πληρώνει το 
κουπόνι 4% ετησίως στον Επενδυτή. Ο Επενδυτής θα πληρώνει 12m-LIBOR+0,25% 
στην Τράπεζα. Επίσης ο επενδυτής θα αγοράσει ένα 3-ετές swap µε ετήσιο κουπόνι 
7,0226% έναντι LIBOR από ένα swap dealer» 
 
∆ηλαδή ο επενδυτής θα πουλήσει το οµόλογο στην ονοµαστική του αξία που είναι 
αρκετά υψηλότερη από την τρέχουσα τιµή του και στη συνέχεια θα κάνει δύο swaps 
(ένα µε την Τράπεζα και ένα µε τον swap dealer). 
Οι ετήσιες χρηµατοροές για το θεσµικό επενδυτή από αυτά τα δύο swaps έχουν ως 
εξής: 
 
Ηµερ. Πληρωµή Πληρωµή 0,25% Είσπραξη  Καθαρό 
 στο dealer στην Τράπεζα  κουπονιού 4%  αποτέλεσµα 
1997 -3.511.300 -125.000  2.000.000  -1.636.300 
1998 -3.511.300 -125.000  2.000.000  -1.636.300 
1999 -3.511.300 -125.000  2.000.000  -1.636.300 
 
Θα συµβουλεύατε το θεσµικό επενδυτή να δεχθεί την πρόταση? 
Ναι, εφόσον η καθαρή παρούσα αξία όλων των πληρωµών είναι θετική. 

Τράπεζα ΒΒΒ Co. 

∆ανειστές 
κυµαινόµενου 
επιτοκίου 

ΑΑΑ Co. 
10,9% 12% 

LIBORLIBOR  

LIBOR + 0,5%



(α) Οι χρηµατοροές του προηγούµενου πίνακα, χρησιµοποιώντας ως discount 
επιτόκιο την τρέχουσα απόδοση στη λήξη του Ευρωοµολόγου, δηλαδή 7,55% έχουν 
παρούσα αξία -4.251.640 USD 
(β) Η τρέχουσα αξία των ευρωοµολόγων είναι  

90,776508%*50.000.000 USD = 45.388.254 USD 
 Η Τράπεζα προτίθεται να αγοράσει τα οµόλογα στο 100% δηλ. 50 εκ. USD 
 Αυτό θα αποφέρει ένα χρηµατικό όφελος 4.611.746 USD 
(γ) Το άθροισµα (α) + (β) είναι  
 -4.251.640 + 4.611.746 = 360.106 USD >0 
 Άρα ο θεσµικός επενδυτής πρέπει να δεχθεί την πρόταση!!! 
 
Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση? 
Οι συνθήκες της αγοράς δηµιούργησαν µια ευκαιρία κέρδους: 
 
Απόδοση στη λήξη του οµολόγου = 7,55% ετησίως 
Κουπόνι Swap = 7,0226% ετησίως 
∆ιαφορά = 0,5274% ετησίως 
Αυτό το περιθώριο κέρδους των 52,74 bps µοιράζεται: 25bps για την Τράπεζα και 
27,74 bps για το θεσµικό επενδυτή. 
 
Ανταλλαγές Νοµισµάτων 
 
Παράδειγµα 
Ανταλλαγή πληρωµών χρέους 
 
Η ExxonMobil επιθυµεί να αυξήσει το χρέος της σε EUR. 
Η Elf επιθυµεί να αυξήσει το χρέος της σε USD. 
Έστω ότι η ισοτιµία είναι St=0,80 USD/EUR 
Οι δυνατότητες δανεισµού των δύο εταιρειών στα δύο νοµίσµατα είναι ως εξής: 
   EUR   USD 
ExxonMobil  8%   8,25% 
Elf   7,75%   8,35% 
 
Η λύση είναι να κάνουν swap. 
Η Exxon εκδίδει 10.000 οµόλογα µε ονοµαστική αξία 1.000 USD και κουπόνι 8,25% 
πληρωτέο ανά εξάµηνο. 
Η Elf εκδίδει 8.000 οµόλογα ονοµαστικής αξίας 1.000 EUR και κουπόνι 7,75% 
πληρωτέο ετησίως.  
Οι Exxon και Elf ανταλλάσσουν νοµίσµατα και αναλαµβάνουν η µία τις υποχρεώσεις 
της άλλης. 
 
H Exxon θα κάνει εξαµηνιαίες πληρωµές στην Elf  για 38,026975 EUR ανά οµόλογο 
(οπότε στη συνέχεια η Elf θα πληρώνει στους δανειστές της το ετήσιο κουπόνι των 
77,5 EUR ανά οµόλογο) 
 
Η Elf θα κάνει εξαµηνιαίες πληρωµές στην Exxon για 41,25USD ανά οµόλογο (τις 
οποίες στη συνέχεια η Exxon θα πληρώνει στους δανειστές της για το εξαµηνιαίο 
τους κουπόνι). 
 
∆ηλαδή κάθε εξάµηνο: 



EUR 304.215,80 
  

ExxonMobil Elf 
USD 412.500 

 
 
Παρατηρείστε ότι οι Exxon και Elf έχουν σταθεροποιήσει µε αυτό τον τρόπο τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία για τέσσερα χρόνια στο: 
St = USD 412.500/ EUR 304.215.80 = 1,3559 USD/EUR 
 
Αποτίµηση Currency Swaps 
Ένα swap νοµισµάτων µπορεί να αναλυθεί σε µια θέση δύο οµολόγων που το καθένα 
είναι σε διαφορετικό νόµισµα. Η αξία του swap είναι η διαφορά αυτών των δύο 
οµολόγων. 
Παράδειγµα 
Έστω ότι τα επιτόκια στη ∆ανία και στην Αµερική είναι επίπεδα και ίσα µε: 
RDKK = 5% και RUSD =  6,5% αντίστοιχα. 
Ένα Αµερικάνικο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα έχει κάνει την εξής συµφωνία swap 
νοµισµάτων: 

• Λαµβάνει 5,5% το χρόνο σε DKK 
• Πληρώνει 6% το χρόνο σε USD 
• Η συχνότητα των πληρωµών είναι ετήσια 
• Τα υποθετικά κεφάλαια (notionals) είναι 53εκ.DKK και 10εκ.USD 
• Το swap θα διαρκέσει ακόµα 3 χρόνια. 
• St = 0,18868 USD/DKK 

 
BUSD = 0,6/(1+6,5%) + 0,6/(1+6,5%)2 + 10,6/(1+6,5%)3 = 9.867.577 
BDKK = 2,915/(1+5%) + 2,915/(1+5%)2 + 55,915/(1+5%)3 = 53.721.661 
 
VUSD(για εκείνον που πληρώνει σε USD και εισπράττει DKK)  
= 53.721.661*0,18868-9.867.577 = 268.585,45USD 
 
VUSD(για εκείνον που πληρώνει σε DKK και εισπράττει USD)  
= 9.867.577 - 53.721.661*0,18868 = - 268.585,45USD 
 
Συνδυάζοντας Swaps 
Παράδειγµα 
Swap εµπορευµάτων  
• Η Belabu, είναι Λιθουανέζικη εταιρεία παραγωγής καφέ και χρησιµοποιεί 

500.000 λίβρες Κολοµβιανού καφέ κάθε έξι µήνες. 
• Η Belabu έχει συµόλαια για πώληση του προϊόντος της σε µια σταθερή τιµή για 4 

χρόνια 
• St = 4,75 LTT/USD (LTT = Λιθουανέζικο Λίτας) 
• P = τρέχουσα τιµή του κολοµβιανού καφέ = 1,95 USD/λίβρα 
• H Belabu είναι εκτεθειµένη σε δύο µορφές κινδύνου τιµών : 

o Την τιµή του καφέ (P) 
o Την τιµή του USD (St) 



Άρα η Belabu θέλει να σταθεροποιήσει την τιµή του καφέ που αγοράζει 
εκφρασµένη όµως σε LTT/λίβρα 

• H Belabu προσεγγίζει τρεις swap dealers 
o Swap dealer εµπορευµάτων 

 Εισπράττει (από την Belabu): σταθερή τιµή καφέ 2,05 USD/λίβρα 
 Πληρώνει (την Belabu): τη µέση τρέχουσα τιµή του καφέ 

o Swap dealer επιτοκίων 
 Swap επιτοκίων 4 ετών µε κουπόνι 8,2% έναντι 6m-LIBOR 

o Swap dealer νοµισµάτων 
 Swap νοµισµάτων 4 ετών, LTT για USD µε 7,8% έναντι 6m-

LIBOR 
 

• Λύση για τη Belabu : να κάνει και τα τρία swap ταυτόχρονα  
o Καθορισµός των USD που θα χρειάζεται η Βelabu κάθε έξι µήνες: 

500.000*2,05 = 1.025.000 USD  
o Καθορισµός του υποθετικού κεφαλαίου (notional) που απαιτείται για ένα 

swap επιτοκίων USD  ώστε το σταθερό σκέλος του swap να παράγει 
1.025.000 USD κάθε έξι µήνες (κουπόνι swap = 8,2%) 

1.025.000/4,1% = 25.000.000 USD 
o Υπολογισµός της παρούσας αξίας των χρηµατοροών του σταθερού 

σκέλους του swap επιτοκίου χρησιµοποιώντας το τρέχον 8,2% 
Παρούσα αξία (1.025.000, 4,1%, 8 περίοδοι) = 6.872.600 USD 

o Μετατροπή της παρούσας αξίας των US Dχρηµατοροών  στο ισοδύναµο 
της σε LTT. 

4,74*6.872.600 = 32.576.124 LTT 
o Καθορισµός των LTT χρηµατοροών στο σταθερό σκέλος του LTT για 

USD swap νοµισµάτων το οποίο έχει µια παρούσα αξία 32.576.124 LTT 
µε το τρέχον επιτόκιο 7,8%. 

Κουπόνι(παρ.αξία=32.576.124, 3,9%, 8 περίοδοι) = 4.818.500 
o Καθορισµός του υποθετικού κεφαλαίου (notional) σε LTT  που παράγει 

εξαµηνιαίες πληρωµές 4.818.500 στο 7,8% 
4.818.500/3,9% = 123.551.282,10 LTT 

 
Έτσι, η δοµηµένη αυτή λύση σταθεροποιεί την τιµή του καφέ για τη Belabu για τα 
επόµενα τέσσερα χρόνια στην τιµή: 
 
LTT 4.818.500 / 500.000 = 9,637 LTT/Λίβρα καφέ 
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