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ΟΡΙΣΜΟΣ SWAP 

 

Πριν προχωρήσουμε στην εισαγωγή της εργασίας, αναφερόμενοι στον ευρύτερο 

χώρο της αγοράς παραγώγων  είναι χρήσιμο να παραθέσουμε τον ορισμό της έννοιας 

της σύμβασης ανταλλαγής: 

 

Το swap είναι ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο (derivative), 

διαπραγματεύσιμο, εκτός οργανωμένου χρηματιστηρίου (over the counter) και 

αποτελεί μια συναλλαγή, με βάση την οποία δυο μέρη συμφωνούν να 

ανταλλάξουν προκαθορισμένες σειρές πληρωμών σε μελλοντικές ημερομηνίες 

μέσα στο χρόνο. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Τα  παράγωγα (derivatives) είναι χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η τιμή 

εξαρτάται από την αξία πολλών υποκείμενων μεταβλητών. 

Οι υποκειμενικές αυτές μεταβλητές μπορεί να είναι: 

Α) χρηματιστηριακές μετοχές 

Β)χρηματιστηριακοί δείκτες μετοχών 

Γ) συνάλλαγμα 

Δ) επιτόκια 

Ε) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια 

Στ) εμπορεύματα 

Με το νόμο 2533/1997 τέθηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία 

επίσημης και οργανωμένης αγοράς παραγώγων προϊόντων που λειτουργεί κανονικά 



από τον Απρίλιο του 1999. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της 

αγοράς έχουν ιδρυθεί το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. (ΧΠΑ). 

Οι συναλλασσόμενοι στην αγορά παραγώγων κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες 

ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκουν, οι οποίες είναι οι εξής: 

1.Τους αντισταθμιστές κινδύνου(hedgers) 

2.Τους κερδοσκόπους (speculators) 

3.Tους εξισορροπητικούς κερδοσκόπους (arbitrageurs) 
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-Τα κυριότερα παράγωγα προϊόντα 
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Ιστορικό των swaps 

H αγορά των swaps δημιουργήθηκε περίπου το 1981,παρόλο που μεμονωμένα 

παραδείγματα τέτοιων συμφωνιών χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 

1970. Τα swaps αναπτύχθηκαν για να υπερπηδηθούν τα προβλήματα που 

δημιουργούσαν τα δικαιώματα ανταπαίτησης και τα πολύπλοκα δικαιολογητικά που 

χρειάζονταν για τις χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό. Η φορολογία των εγχώρια 

εκδιδόμενων γερμανικών και αμερικάνικων ομολόγων αποθάρρυνε τους διεθνείς 

επενδυτές απ’ αυτές τις αγορές. Οι έλεγχοι συναλλάγματος στην Βρετανία και Γαλλία 

έκανα λιγότερο ελκυστική στους Βρετανούς και στους  Γάλλους επενδυτές την αγορά 

των ευρωομολόγων .Τα ξένα ομόλογα ελβετικού φράγκου ,εκδιδόμενα από ξένους 

στην εγχώρια ελβετικά αγορά, ήταν διαχωρισμένα από τις ευρωαγορές με 

κανονισμούς ,που εμπόδιζαν τις ξένες τράπεζες να κάνουν underwriting(=Η 

διαδικασία με την οποία οι επενδυτικοί τραπεζίτες αντλούν επενδυτικά κεφάλαια από 

τους επενδυτές για λογαριασμό των εταιριών και των κυβερνήσεων που εκδίδουν 

κινητές αξίες (τόσο μετοχικού κεφαλαίου και χρέους/ διαδικασία έκδοσης των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων ). Tα swaps όμως, παράλληλα με την φιλελευθεροποίηση 

άνοιξαν τις ευρωαγορές στις παγκόσμιες κεφαλαιακές ροές. Εννοιολογικά λοιπόν, τα 

πρώτα swaps μπορούν να θεωρηθούν ως ένας μηχανισμός arbitrage μεταξύ 

ρυθμιστικών συστημάτων, ελέγχων συναλλάγματος και λογιστικής.  

 

Η τεχνική των swaps άρχισε να γίνεται γενικώς αποδεκτή μετά απ’ το ιστορικό 

συναλλαγματικό swap φράγκου-μάρκου-δολαρίου που συνάφθηκε μεταξύ της ΙΒΜ 

και της World Bank το 1981. Τα swaps εξελίχθηκαν σ’ ένα μηχανισμό που 

εξομοιώνει τις αποδόσεις στις διάφορες διαιρεμένες αγορές. Έτσι, στα μέσα του 1985 

ο ISDA(International Swap Dealers Association) εξέδωσε τυποποιημένους 

διαπραγματευτικούς όρους και υποστήριξη για όλου του είδους τα swaps και κυρίως 

για τα swaps επιτοκίου. 

Το swap είναι μια συναλλαγή, με βάση την οποία δύο μέρη συμφωνούν να 

ανταλλάξουν προκαθορισμένες σειρές πληρωμών μέσα στο χρόνο. Υπάρχουν πολλοί 

τύποι swaps που κυκλοφορούν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και συνεχώς 

εφευρίσκονται και άλλοι. Παρόλα αυτά , μπορεί κανείς να ξεχωρίσει συγκεκριμένες 

(4) βασικές κατηγορίες , οι οποίες συνήθως αποτελούν και τα συστατικά των πιο 

σύνθετων swaps. 



Κλείνουμε την εισαγωγή ,αναφέροντας ότι ο σκοπός συμπερασματικά, της 

δημιουργίας των συμβάσεων ανταλλαγής ήταν να υπερπηδηθούν, αφ’ ενός, τα 

εμπόδια που δημιουργούσαν τα προβλήματα ανταπαίτησης και τα πολύπλοκα 

δικαιολογητικά που χρειάζονταν για τις χρηματοδοτήσεις απ’ το εξωτερικό και για να 

αποτελέσουν ,αφ’ ετέρου,  ένα ακόμα μέσο για την αποκόμιση κερδών( 

arbitrage/speculation). 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΕΙΔΗ SWAPS 

 

 

i)Interest rate swaps-IRS (Ανταλλαγές επιτοκίου) 

Ένα swap επιτοκίου είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο μερών να ανταλλάξουν 

πληρωμές σταθερού επιτοκίου με πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου. Το swap 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ενός ήδη υπάρχοντος βραχυχρόνιου 

δανείου ή περιουσιακού στοιχείου ή μπορεί να είναι ανεξάρτητο. 

 Οι πληρωμές θα γίνουν στο ίδιο νόμισμα επί ενός δοθέντος ποσού. Τα swaps 

λειτουργούν ,μόνο , όταν μπορεί να διενεργηθεί κάποιου είδους arbitrage μεταξύ δυο 

αγορών.  

Παράδειγμα: 

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρία όπως η Unilever ,μπορεί να δανεισθεί φθηνά 

κεφάλαια σταθερού επιτοκίου στην αγορά ευρωομολόγων, λόγω της φήμης της και 

της υψηλής αξιολόγησής της απ’ τους ευρωεπενδυτές. Μια μεσαίου μεγέθους 

αμερικάνικη επιχείρηση η οποία θα ήθελε ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου ,θα έπρεπε 

να πληρώσει αρκετά μεγαλύτερο κόστος στην αγορά ευρωομολόγων. Μπορεί όμως 

να δανεισθεί να δανεισθεί φθηνά κεφάλαια με κυμαινόμενο επιτόκιο από τις τράπεζες 

των ΗΠΑ. Έτσι η Unilever θα εκδώσει ,π.χ. $100 εκατ/ρια ευρωομολόγων  με 10% 

και η αμερικάνικη εταιρία ,θα δανεισθεί το ίδιο ποσό από τις τράπεζες με επιτόκιο 

LIBOR συν 1%. Συμφωνούν εφόσον τους συμφέρει να ανταλλάξουν τις πληρωμές 



των τόκων για τη διάρκεια ισχύος του ευρωομολόγου , αλλά τα ποσά ρυθμίζονται 

έτσι ,ώστε το πλεονέκτημα να είναι μοιρασμένο. Και τα 2 μέρη βρίσκουν κεφάλαια 

φθηνότερα απ’ ό, τι  θα μπορούσαν από μόνα τους. 

Τα interest rate swaps αναπτύχθηκαν ως ένας τρόπος εκμετάλλευσης των διαφορών 

μεταξύ της αγοράς ομολόγων και της αγοράς βραχυχρόνιου δανεισμού. Στη μεγάλη 

ποικιλία τέτοιων σταθερών- κυμαινόμενων ανταλλαγών επιτοκίων , το κυμαινόμενο 

επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι  LIBOR , παρόλο που περιστασιακά 

χρησιμοποιούνται και άλλα ,όπως των US commercial papers και των treasury bills. 

Η αγορά για ανταλλαγές  επιτοκίων αμερικάνικου δολαρίου είναι η μεγαλύτερη , 

απέχοντας κατά πολύ απ’ τις υπόλοιπες , αλλά υπάρχουν επίσης ,αξιόλογες αγορές σε 

άλλα νομίσματα ,όπως του γιεν ,της αγγλικής λίρας ,του ελβετικού φράγκου ,του 

αυστραλιανού και του καναδικού δολαρίου. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  

 

 

                                      Πληρωμές σταθερού επιτοκίου 

Σκςηωοςιωηςο3η  

                          

                                    Πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου 

 

 

 

 

 

 

                                   

Συμβαλλόμενος Α 

                            

Συμβαλλόμενος Β    DEALER 

                                

Δανειστής σε 

κυμαινόμενο επιτόκιο 

                        

Δανειστής σε σταθερό               

επιτόκιο 



Ο μεσολαβητής (dealer) 

Πρέπει να αναφέρουμε τη συμμετοχή ενός μεσολαβητή-dealer στη διαδικασία της 

σύμβασης ανταλλαγής, ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει συνήθως ένα πιστωτικό ίδρυμα 

που χαίρει της εμπιστοσύνης και των 2 συμβαλλόμενων μερών. 

Ο σκοπός της παρουσίας του dealer είναι διπλός. Αφ’ ενός για να διατηρηθεί η 

ανωνυμία των συμβαλλόμενων μερών, καθώς η ταυτότητα τους είναι γνωστή μόνο 

στο πιστωτικό ίδρυμα και όχι μεταξύ τους .Αφ’ ετέρου για την καλύτερη δυνατή 

εξάλειψη του πιστωτικού κινδύνου, μιας και η παρουσία του dealer απομονώνει τα 

συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ τους ενώ παράλληλα, αν το κάθε μέρος δεν μπορέσει να 

πραγματοποιήσει τις πληρωμές προς το μεσάζοντα, τότε ούτε αυτός θα ανταποκριθεί 

στην οφειλόμενη ταμιακή ροή. 

Όσον αφορά τις ταμιακές ροές ,τυχόν αναντιστοιχία μικρού βαθμού, ανάμεσα στα 

ανταλλασσόμενα ποσά ,υπολογίζεται υπέρ του dealer σαν αμοιβή για την παροχή των 

υπηρεσιών του. 

                                         

 

ii)Basis swaps 

Τα basis swaps ή swaps κυμαινόμενου/κυμαινόμενου επιτοκίου μπορούν να  

θεωρηθούν ως υποομάδα των swaps επιτοκίου. Στην προκείμενη περίπτωση 

πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου ,υπολογιζόμενες σε ένα χρηματοοικονομικό 

εργαλείο –βάση, ανταλλάσσονται με πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου στο ίδιο 

νόμισμα υπολογιζόμενες επί μιας άλλης, όπως LIBOR  δολαρίου αντί επιτοκίου ,CP 

δολαρίου ή τριμηνιαίου LIBOR αντί εξαμηνιαίου. Στη συγκεκριμένη ,δηλαδή 

,περίπτωση δεν υπάρχει η ίδια βάση, όπως ισχύει στις ανταλλαγές επιτοκίων. 

 

iii)Currency swaps(Ανταλλαγές επιτοκίων) 

Ένα currency swap είναι ένα συμβόλαιο για την ανταλλαγή πληρωμών αποτιμημένων 

σε ένα νόμισμα με πληρωμές αποτιμημένες σε ένα άλλο. Ο όρος “currency swaps”  

προκαλεί πολλές φορές σύγχυση, γιατί έχει 2 έννοιες . Στις αγορές συναλλάγματος 



υποδηλώνει την άμεση πώληση και την προθεσμιακή αγορά ενός νομίσματος. Στις 

κεφαλαιαγορές αναφέρεται στην ανταλλαγή τόκων και κεφαλαίου εκφρασμένων σε 

ένα νόμισμα με αντίστοιχες πληρωμές σε άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας 

ενδιαφέρει η δεύτερη έννοια. 

Υπάρχουν δύο τύποι ανταλλαγών νομισμάτων: 

Α) σταθερού/σταθερού επιτοκίου  και 

Β)κυμαινόμενο/κυμαινόμενου επιτοκίου 

Γενικά οι ανταλλαγές νομισμάτων λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο , όπως οι 

ανταλλαγές επιτοκίων , με μόνη διαφορά ότι σ’ αυτή τη μορφή ανταλλάσσονται και 

τα αρχικά κεφάλαια επένδυσης ,καθώς και οι πληρωμές των τόκων. 

Παράδειγμα 

Η Nat West Investment Bank εκμεταλλεύθηκε τη δυνατότητα arbitrage μεταξύ της 

αγοράς ευρώ-αυστραλιανών δολαρίων , η οποία είναι ελεύθερη από τη φορολογία 

,και της εγχώριας αγοράς, η οποία δεν είναι. Επίσης το SEK ,ο σουηδικός οργανισμός 

εξαγωγικών πιστώσεων εξέδωσε ομόλογα ευρώ-αυστραλιανού δολαρίου με 14,5% 

,δηλαδή περίπου μια ποσοστιαία μονάδα φθηνότερα από τα αντίστοιχα 

φορολογούμενα εγχώρια ομόλογα. Μια αυστραλιανή τράπεζα δανείσθηκε 

αμερικάνικα δολάρια στο LIBOR . Η τράπεζα πήρε το δάνειο σε αυστραλιανά 

δολάρια σταθερού επιτοκίου στο 14,5% και τα διέθεσε στην Αυστραλία 1% 

ακριβότερα. Ο SEK  πήρε τα αμερικάνικα δολάρια και πλήρωσε τόκο 0,7 

ποσοστιαίες μονάδες κάτω του LIBOR  στην τράπεζα. Και οι 2 πήραν χρήματα 0,3 

ποσοστιαίες μονάδες  φθηνότερα ,συνολικά, απ’ ό, τι αν δεν έκανα την ανταλλαγή. 

 Στα σταθερού/σταθερού επιτοκίου currency swaps ,πληρωμές σταθερού επιτοκίου σ’ 

ένα νόμισμα ,ανταλλάσσονται με πληρωμές σταθερού επιτοκίου σ’ ένα άλλο. 

Συνήθως υπάρχει μια τελική ανταλλαγή του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης και 

ορισμένες φορές μια αρχική ανταλλαγή αυτού. Υπάρχουν τρία(3) σημαντικά μέρη 

του συμβολαίου:  

i)τα 2 σταθερά επιτόκια  

ii)το αρχικό κεφάλαιο και  



iii)η συναλλαγματική ισοτιμία για την οποία σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται το μέσο 

του ανοίγματος της προσφοράς –ζήτησης(spot rate). 

Παράδειγμα 

Ο Α συμφωνεί να πληρώσει στον Β 10% το χρόνο σε στερλίνα για ένα κεφαλαίο 100 

εκατ/ριων λιρών με αντάλλαγμα την καταβολή 8% το χρόνο σε δολάρια για το ίδιο 

ποσό και μ ισοτιμία στερλίνας-δολαρίου 1 στερλ.=1.50$. Κάθε χρόνο πληρώνει 10 

εκατ/ρια στερλίνες και εισπράττει $12 εκατ/ρια (8% των 150 εκατ/ριων) .Στο τέλος 

ανταλλάσσεται και το κεφάλαιο στη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε όταν έγινε η 

συμφωνία. 

Cross currency swaps: Αυτός ο τύπος της ανταλλαγής είναι στην ουσία ο 

συνδυασμός ενός currency swap και ενός interest rate swap. Η δομή της συναλλαγής 

είναι ταυτόσημη με αυτή του σταθερού/σταθερού currency swap με μόνη διαφορά ότι 

το ένα ή και τα δύο επιτόκια είναι μεταβαλλόμενα. Τέλος ,όπως και στα currency 

swaps υπάρχει μια τελική ανταλλαγή του αρχικού κεφαλαίου στην τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία που επικρατούσε ,όταν κλείσθηκε η συμφωνία. 

Dual currency swaps: Είναι currency swaps τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων από ομόλογα σε δύο ή περισσότερα 

νομίσματα. Ο εκδότης του ομόλογου έχει την ευχέρεια να πληρώσει κεφάλαιο και 

τοκομερίδιο είτε στο βασικό νόμισμα είτε σε άλλο νόμισμα με την τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία .Στο dual currency swap ενσωματώνεται και το 

χρηματοοικονομικό δικαίωμα (option) ,που είναι απαραίτητο για την αντιστάθμιση 

του κινδύνου από πληρωμές επιτοκίων στο αρχικό νόμισμα.  

Για παράδειγμα, αντισυμβαλλόμενος εισπράττει ένα νόμισμα ,πληρώνει τοκομερίδια 

σε άλλο νόμισμα και η τελική ανταλλαγή κεφαλαίου γίνεται σ’ ένα τρίτο νόμισμα. 

 Χρησιμοποιείται συνήθως από δανειζόμενους που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν 

πρόσθετο συναλλαγματικό κίνδυνο προκειμένου να μειώσουν το κόστος του 

ονομαστικού επιτοκίου . 

Για παράδειγμα , ο εκδότης ενός ομολόγου που δανείζεται σε δολάρια με LIBOR flat 

(δηλ. χωρίς spread) θα μπορούσε να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο κατά τη λήξη σε 

ιαπωνικά γιεν ή ελβετικά φράγκα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία (spot 



rate), υπό την προϋπόθεση ότι τα swap rates στα νομίσματα αυτά είναι χαμηλότερα 

απ’ τα swap rates του δολαρίου. 

 

iv)Commodity swaps (Swaps εμπορευμάτων) 

Είναι swaps ανταλλαγών τιμών εμπορευμάτων (όπως καφές, χρυσό, κακάο, ασήμι) 

και είναι βασικά δύο ειδών: 

Α. Swaps τιμών εμπορευμάτων (σταθερής έναντι κυμαινόμενης τιμής), όπου ο ένας 

αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει περιοδικές πληρωμές(που είναι πολλαπλάσιο μιας 

σταθερής τιμής προκαθορισμένης ποσότητας ενός εμπορεύματος) ενώ ο άλλος 

αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει περιοδικές πληρωμές  που είναι πολλαπλάσιο μιας 

κυμαινόμενης τιμής που υπολογίζεται  με βάση τον δείκτη των τρεχουσών τιμών του 

εμπορεύματος. Δεν υπάρχει φυσική παράδοση του εμπορεύματος και ο οικονομικός 

διακανονισμός γίνεται με συμψηφισμό των τυχόν ταμιακών διαφορών όπου σε 

προσυμφωνημένα τακτά χρονικά διαστήματα καταβάλλεται ένα καθαρό ποσό από το 

ένα μέρος στο άλλο. 

Β. Swap τιμής επιτοκίου (price -for-interest), όπου η αξία μιας σταθερής ποσότητας 

ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ανταλλάσσεται με πληρωμές κυμαινόμενου 

επιτοκίου συνήθως LIBOR .H τιμή και η συνολική αξία του εμπορεύματος 

καθορίζονται είτε από την αρχή ή βασίζονται σ’ ένα κυμαινόμενο δείκτη –σημείο 

αναφοράς , ο οποίος επανακαθορίζεται ανά διαστήματα. Τα swaps εμπορευμάτων 

είναι στην ουσία προθεσμιακές πράξεις κάλυψης της διακύμανσης μιας τιμής ,όπου ο 

μεν παραγωγός εξασφαλίζει ένα συγκεκριμένο έσοδο ,ο δε χρήστης ωφελείται από 

την αποφυγή συχνών μεταβολών στην τιμή του εμπορεύματος . 

 

v)Asset swaps (ανταλλαγές αξιών) 

Συνήθως τα swaps χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή επιτοκίου ή του νομίσματος 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Από το 1985 ,όμως, οι ίδιες τεχνικές άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται ταχύτατα για τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων. Τα asset 

swaps ( ή σύνθετα χρεόγραφα όπως αλλιώς λέγονται)συνδυάζουν απλά περιουσιακά 

στοιχεία και μια ανταλλαγή(interest rate swap), δηλαδή ένα περιουσιακό στοιχείο 



σταθερού επιτοκίου (π.χ. μια ομολογία) μπορεί να μετατραπεί σε στοιχείο 

κυμαινόμενου επιτοκίου σε συμφωνημένη συναλλαγματική ισοτιμία. Η αγορά 

λειτουργεί εκμεταλλευόμενη τις ατέλειες των τιμών στην αγορά των ομολόγων και 

των swaps. Η δε χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η αγορά ενός ομολόγου στη 

δευτερογενή αγορά και ο συνδυασμός του με ανταλλαγή επιτοκίου.  

Για παράδειγμα η ασφαλιστική εταιρία LIC  είναι κάτοχος ενός ομολόγου 

κυμαινόμενου επιτοκίου με πολύ καλή απόδοση , έχει όμως από την άλλη πλευρά 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου και επιθυμεί να μετατρέψει το 

ομόλογο σε περιουσιακό στοιχείο σταθερής απόδοσης (fixed rate asset). Για να το 

πετύχει ,διενεργεί ένα interest rate swap για το ποσό του ομολόγου στην αγορά, όπου 

στην ουσία αναλαμβάνει να πληρώνει στον αντισυμβαλλόμενο περιοδικές πληρωμές 

σταθερού επιτοκίου. Είναι δυνατή δε η ταυτόχρονη ανταλλαγή πληρωμών μεταξύ 

των δύο μερών δηλαδή οι πληρωμές σταθερού επιτοκίου να ταυτίζονται χρονικά με 

τις ημερομηνίες είσπραξης των πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου από το ομόλογο. 

Οι ίδιες αρχές διέπουν και την αντίστροφη μορφή asset swap όπου ο επενδυτής είναι 

δικαιούχος π.χ. Treasury Bond σε USD με ετήσιο σταθερό επιτόκιο7.5% +y οπότε θα 

κάνει συναλλαγή σε asset swap με αντισυμβαλλόμενο βάσει της οποίας θα λάβει ροές 

κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR. Ο δε αντισυμβαλλόμενος θα δικαιούται σταθερής 

απόδοσης 7.5%. 

Άλλες πιο σύνθετες μορφές swaps που εξελίχθηκαν με τους νεωτερισμούς της αγοράς 

είναι τα amortizing swaps ,τα forward swaps,τα swaps μηδενικού τοκομεριδίου ,τα 

callable swaps,τα multi-legged swaps και τα index swaps. 

 

vi) Amortizing swaps 

Είναι swaps επιτοκίου ή νομισμάτων στα οποία το αρχικό ονομαστικό κεφάλαιο 

αρχίζει σε σε υψηλό επίπεδο και σταδιακά μειώνεται ,σύμφωνα με καθορισμένο 

χρονοπρόγραμμα. Στα swaps του είδους αυτού οι πληρωμές υπολογίζονται σε σχέση 

με το αποσβηνόμενο αρχικό κεφάλαιο και χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν 

την ροή πληρωμών απόσβεσης. Το amortizing swap αναλύεται και τιμολογείται σαν 

συνδυασμός μικρότερων swaps με διαφορετικές ημερομηνίες λήξεως. 

 



 

 

vii)Callable-putable swaps 

Είναι τα swaps κατά τα οποία το ένα μέρος έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να 

παρατείνει τη διάρκεια του swap. Για παράδειγμα ο εκδότης ενός ομολόγου σε 

χρηματαγορά σε χρηματαγορά στην οποία τα επιτόκια έχουν πτωτικές τάσεις , 

προτιμά  να έχει το δικαίωμα απόσυρσης του ομολόγου, για την κάλυψη του κινδύνου 

που παίρνει ο τελευταίος. Αντίθετα το ομόλογο μπορεί να περιέχει ένα δικαίωμα 

πώλησης ( put option) που μπορεί να ασκηθεί από τον επενδυτή στην ημερομηνία 

πληρωμής του τοκομεριδίου. Σε περίπτωση άσκησης του ο επενδυτής εισπράττει 

βεβαίως χαμηλότερη αξία τοκομεριδίου. 

 

viii) Index/ Quanto  swaps 

Είναι swaps  τα οποία επιτρέπουν στους διαχειριστές ενός χαρτοφυλακίου να πάρουν 

διάφορες θέσεις με βάση τον διαφορισμό επιτοκίων ή ισοτιμιών μεταξύ διαφόρων 

νομισμάτων ,χωρίς να δημιουργούνται αντίστοιχα ανοίγματα (currency exposures) 

στα νομίσματα αυτά. Στα swaps αυτά, οι πληρωμές του ενός μέρους υπολογίζονται 

βάσει ενός δείκτη στο νόμισμα βάσεως ,οι δε πληρωμές του άλλου μέρους σε ένα 

άλλο δείκτη σε διαφορετικό νόμισμα. Το αρχικό κεφάλαιο και όλες οι πληρωμές, 

γίνονται στο νόμισμα βάσεως π.χ. πληρωμή US $ σε γιεν. Όλες οι πληρωμές στα 

swaps αυτά στα swaps είναι κυμαινόμενου επιτοκίου , χωρίς ανταλλαγή αρχικού 

κεφαλαίου. 

 

ix) Index amortization rate swaps 

Είναι τα swaps των οποίων το αρχικό κεφάλαιο αποσβήνεται ανάλογα με την κίνηση 

ενός δείκτη επιτοκίου ο οποίος χρησιμοποιείται ως υποκείμενο μέσο. Στα swaps 

αυτά: 

Α. Υπάρχει ένα σταθερό και ένα κυμαινόμενο μέρος  



Β. Ο δείκτης μπορεί να είναι το LIBOR, το επιτόκιο κρατικών ομολόγων (Treasury 

Bill rate) ή μια καθορισμένη τιμή του swap  

Γ. Ο πίνακας καθορισμού του ποσού απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου με βάση 

δεδομένες και συγκεκριμένες κινήσεις του δείκτη βάσεως, είναι προκαθορισμένος 

κατά την έναρξη του swap. 

Τα swap αυτού του είδους είναι δομημένα ώστε να αποσβένονται πιο αργά όσο 

ανεβαίνει ο υποκείμενος δείκτης και ταχύτερα όσο ο δείκτης υποχωρεί. Έχουν 

υψηλότερο σταθερό επιτόκιο από ένα swap που έχει σταθερό ποσό απόσβεσης , διότι 

το μέρος που καταβάλλει πληρωμές σταθερού επιτοκίου βρίσκεται σε θέση αγοράς 

δικαιώματος(long options), το οποίο εξελίσσεται ως εξής: 

Put:  Όσο αυξάνουν τα επιτόκια, το μέρος που καταβάλλει πληρωμές σταθερού 

επιτοκίου (fixed rate payer) θα πληρώσει για περισσότερο swap στην παλιά 

χαμηλότερη τιμή. 

Call: Όσο μειώνονται τα επιτόκια, το μέρος που καταβάλλει σταθερές πληρωμές, θα 

πληρώσει για μικρότερο swap στην παλαιά υψηλή τιμή. 

 

x) Energy/ oil swaps 

Είναι swaps που προσομοιάζουν στα commodity swaps. Οι σταθερές πληρωμές 

συνδέονται με τις τιμές του πετρελαίου ,δεν υπάρχει δε φυσικά παράδοση του 

υποκείμενου μέσου , ο δε οικονομικός διακανονισμός που προκύπτει τις διαφορές 

βασίζεται σε ένα κυμαινόμενο και γνωστό δείκτη τιμών πετρελαίου όπως π.χ. τον 

Brent crude oil. 

 

xi) Forward swaps 

Είναι swaps που ενεργοποιούνται σε κάποια συμφωνημένη μελλοντική στιγμή με 

όρους που αποφασίζονται σήμερα. Χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο ασφάλισης έναντι 

μελλοντικού κόστους των επιτοκίων. 



Για παράδειγμα ,εταιρία που σχεδιάζει να δανεισθεί σε σταθερό επιτόκιο σε 3 μήνες 

από τώρα έχει αποφασίσει ότι η καλύτερη στρατηγική είναι η έκδοση ομολόγου 

κυμαινόμενου επιτοκίου και η μετατροπή του σε υποχρέωση σταθερού επιτοκίου 

μέσω ενός swap. Η εταιρία διατρέχει τον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων κατά τη 

διάρκεια της τρίμηνης αυτής περιόδου και να αποφύγει τον κίνδυνο αυτό, εισέρχεται 

άμεσα σ’ ένα interest rate forward swap 3 μηνών με λήξη που να συμπίπτει με τη 

σχεδιαζόμενη έκδοση του ομολόγου. Σύμφωνα με τους όρους του swap , η εταιρία θα 

καταβάλλει πληρωμές σταθερού επιτοκίου και θα εισπράξει ροές κυμαινόμενου. Το 

swap γίνεται σήμερα ώστε η τιμή του να βασίζεται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει το πραγματικό επιτόκιο (effective interest rate), 

ανεξάρτητα από τις μελλοντικές εξελίξεις των επιτοκίων. 

 

xii) Zero/ coupon swaps (ανταλλαγές μηδενικού τοκομεριδίου) 

Είναι ένα swap στο οποίο τουλάχιστον ο ένας από τους συμβαλλόμενους αντί να 

καταβάλλει περιοδικές πληρωμές κατά τη διάρκεια του swap ,πληρώνει ένα εφ’ άπαξ 

ποσό, κατά τη λήξη του swap που αντιπροσωπεύει τις συσσωρεύμενες πληρωμές 

επιτοκίου κατά τη διάρκεια ζωής του swap. 

Για παράδειγμα μια πληρωμή ποσού σε δολάρια αντί σειράς ταμειακών ροών ,προς 

επιτόκιο LIBOR. 

 

xiii) Credit Default Swap/ CDS (Ασφάλιστρα κινδύνου) 

Μια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) είναι μια σύμβαση ανταλλαγής κατά την 

οποία η προστασία αγοραστής του CDS διατυπώνει μια σειρά PREMIUM πληρωμές 

προς τον πωλητή προστασίας και, σε αντάλλαγμα, λαμβάνει ένα κέρδος εάν ένα 

πιστωτικό μέσο (συνήθως ομολόγου ή δανείου) πηγαίνει σε προεπιλογή.  

 

Στην απλούστερη μορφή του, ένα ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης είναι μια διμερής 

σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή της προστασίας. Το CDS αφορούν 

μια συγκεκριμένη υποχρέωση -ομόλογο της «οντότητας αναφοράς"(reference entity), 

η οποία συνήθως είναι μία εταιρεία ή κυβέρνηση ενός κράτους. Η οντότητα 



αναφοράς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης. Ο αγοραστής της 

προστασίας κάνει τριμηνιαίες πληρωμές πριμοδοτήσεων-την "εξάπλωση" προς τον 

πωλητή προστασίας. Ένα ασφάλιστρο  κινδύνου αναφέρεται ως "πιστωτικό γεγονός" 

(credit event) περιλαμβάνεις εκδηλώσεις όπως την παράλειψη καταβολής του, την 

αναδιάρθρωση και την πτώχευση. Τα περισσότερα CDS είναι στην περιοχή $ 10 - $ 

20 εκατ. ευρώ, με διάρκεια μεταξύ ενός και 10 ετών.  

Δομή CDS 

-Ο κάτοχος του ομολόγου μπορεί να "αγοράσει προστασία» για την αντιστάθμιση του 

κινδύνου της απώλειας. Με τον τρόπο αυτό, ένα CDS είναι παρόμοιο με την 

ασφάλιση πιστώσεων, αν και τα CDS δεν υπόκεινται σε κανονισμούς που διέπουν 

ατύχημα ή ασφάλεια ζωής. 

 -Επίσης, οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν προστασία χωρίς 

ιδιοκτησία χρέους της οντότητας αναφοράς. Με αυτές τις « γυμνές συμβάσεις 

ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης» οι εμπορευόμενοι μπορούν να κερδοσκοπούν σε 

θέματα χρέους και η πιστοληπτική ικανότητα των φορέων αναφοράς. Τα CDS 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συνθετικών μακρών (long) και 

βραχέων (short) τοποθετήσεων στην οντότητα αναφοράς.  

-Τα γυμνά CDS αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς CDS. Επιπλέον, τα 

ασφάλιστρα κινδύνου, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για κεφαλαιακή 

κερδοσκοπία.  

 

Τα CDS υφίστανται από τις αρχές του 1990, αλλά η αγορά αυξήθηκε σημαντικά από 

το 2003. Μέχρι το τέλος του 2007, το οφειλόμενο ποσό ήταν 62,2 τρισεκατομμύρια 

δολάρια, τα οποία μειώθηκαν σε 38,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2008.  

 

Τα περισσότερα CDS είναι τεκμηριωμένα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδονται 

από τη Διεθνή Οργανισμό Swaps και Παραγώγων (International Swaps and 

Derivatives Association-ISDA), αν και μερικά είναι προσαρμοσμένά στις 

συγκεκριμένες ανάγκες. Πιστωτικών συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης έχει 

πολλές παραλλαγές. Εκτός από το βασικό, ενιαίο όνομα-swaps-υπάρχουν και άλλες 

μορφές CDS: τα  basket default swaps (BDS), τα index CDS,τα  funded CDS (γνωστά 

και ως συνδεόμενες σημειώσεις πίστωσης-credit linked notes), αλλά και τα CDS που 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Swaps_and_Derivatives_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Swaps_and_Derivatives_Association


χρησιμοποιούνται για δανεισμό (Loan CDS). Εκτός από τις εταιρείες ή τις 

κυβερνήσεις, η οντότητα αναφοράς μπορεί να περιλαμβάνει ένα όχημα ειδικού 

σκοπού που εκδίδει asset backed securities.  

 

Tα ασφάλιστρα κινδύνου δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο 

χρηματιστήριο και δεν απαιτείται καμία αναφορά των συναλλαγών σε κρατική 

υπηρεσία.  Κατά την οικονομική κρίση 2007-2010, δημιουργήθηκε μια ανησυχία στις 

ρυθμιστικές αρχές, μιας και  το μέγεθος της της αγοράς ήταν  τρισεκατομμύρια 

δολάρια ,λόγω της έλλειψης διαφάνειας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει «συστημικό 

κίνδυνο» για την οικονομία. Το Μάρτιο του 2010, το DTCC Trade Information 

Warehousε, ανακοίνωσε ότι θα δώσει οικειοθελώς στις ρυθμιστικές αρχές 

μεγαλύτερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων των credit  default swaps . 

 

Τα CDS και η ελληνική οικονομική κρίση 

Ta CDS σχετίζονται άμεσα με την κρίση του δημοσιονομικού και χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στην Ελλάδα, που ξέσπασε το 2009, όπως καταδεικνύεται και απ’ τα 

παρακάτω άρθρα: 

 

Πηγή: «Πρώτο θέμα» της Κυριακής 02/05/2010 σελ. … www.protothema.gr  
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Ενισχύεται το CDS των ελληνικών ομολόγων 

NAFTEMPORIKI.GR Τρίτη, 4 Μαϊου 2010 13:42  

Άνοδο σημειώνει σήμερα τo κόστος ασφάλισης των ελληνικών κρατικών ομολόγων 

έναντι αθέτησης πληρωμών (CDS), καθώς παραμένουν οι ανησυχίες σχετικά με το 

πακέτο διάσωσης της Ελλάδας και για πιθανή εξάπλωση των προβλημάτων σε άλλες 

χώρες της ευρωζώνης.  

Σύμφωνα με το CMA Datavision, το κόστος ασφάλισης των ελληνικών τίτλων 

διευρυνόταν στις 674,9 μονάδες βάσης από 646,5 μονάδες βάσης στο κλείσιμο της 

Νέας Υόρκης τη Δευτέρα. 

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ασφάλισης 10 εκατ. ευρώ έναντι αθέτησης πληρωμών 

κοστίζει πλέον 674.900 ευρώ, έναντι 646.500 ευρώ που κόστιζε τη Δευτέρα.  

Πηγή: Reuters  



  

 

Άρθρο της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 19/6/2010 

Αμφιβολίες για το ρόλο των CDS στην ελληνική κρίση  

Σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως προέκυψαν στην έρευνα των Βρυξελλών για το 

ρόλο των κερδοσκοπικών κινήσεων στις συναλλαγές των ασφάλιστρων κινδύνου 

έναντι χρεοστασίων (CDS) των ελληνικών ομολόγων, γεγονός που πυροδότησε 

φήμες ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι διστάζουν να δημοσιοποιήσουν τα σχετικά 

έγγραφα.  

"Η" 19/6 

Σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως προέκυψαν στην έρευνα των Βρυξελλών για 

το ρόλο των κερδοσκοπικών κινήσεων στις συναλλαγές των ασφάλιστρων 

κινδύνου έναντι χρεοστασίων (CDS) των ελληνικών ομολόγων, γεγονός που 

πυροδότησε φήμες ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι διστάζουν να δημοσιοποιήσουν 

τα σχετικά έγγραφα.  

Όπως ανέφεραν αρκετές πηγές στους Financial Times, από την έρευνα στην οποία 

μετείχαν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και εξωτερικοί παράγοντες, 

προκύπτει σειρά προβλημάτων, που θα στήριζαν την προσέγγιση σε θέματα 

εποπτείας που υποστηρίζουν πολλές χώρες-μέλη της ΕΕ.  

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, πρωτοστατούντων του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί 

και της Γερμανίδας καγκελαρίου Αγκέλα Μέρκελ, τάσσονται ανοιχτά κατά των 

κερδοσκοπικών συναλλαγών, θέτοντας θέμα απαγόρευσης από τις αρμόδιες αρχές 



του επονομαζόμενου «γυμνού» short selling, αλλά και των κερδοσκοπικών 

συναλλαγών στα CDS κρατικών ομολόγων. 

 

xiv) Swaptions 

Είναι συνδυασμός ενός swap και μιας option(επιλογής) και αποτελούν ένα ευέλικτο 

χρηματοοικονομικό εργαλείο για ελαχιστοποίηση του κινδύνου , που προκύπτει από 

την άνοδο των τιμών στις οποίες αποτιμάται μια υποχρέωση ή από την πτώση των 

τιμών στις οποίες αποτιμάται μια απαίτηση. Είναι μια συναλλαγή κατά την οποία ένα 

μέρος αποκτά το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση να διενεργήσει ένα interest 

rate swap, είτε σαν πληρωτής (payer), είτε σαν αποδέκτης (receiver) της σταθερής 

πληρωμής του swap. 

Τα swaptions διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες, βάσει του αντικείμενου της 

σύμβασης ανταλλαγής στην οποία αναφέρεται τα δικαίωμα: 

Currency swaption 

Το swaption που δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση 

διενέργειας ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap) σε κάποια μελλοντική στιγμή 

και με προκαθορισμένους όρους. 

Interest rate swaption 

H συναλλαγή swaption με την οποία μια απαίτηση ή υποχρέωση με κυμαινόμενο 

επιτόκιο μπορεί να μετατραπεί σε απαίτηση με σταθερό επιτόκιο και αντίστροφα .Οι 

δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν στην ανταλλαγή πληρωμών, ο ένας σταθερού 

επιτοκίου και ο άλλος κυμαινόμενου, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου .Οι  πληρωμές είναι το προϊόν του εφαρμοστέου επιτοκίου (σταθερού ή 

κυμαινόμενου)της περιόδου πληρωμής και του κεφαλαίου. Ο αγοραστής του interest 

rate swaption καθορίζει τη χρονική του διάρκεια, την τιμή εκτέλεσης, τη λήξη το 

επίπεδο κυμαινόμενου επιτοκίου( π.χ. 3 ή 6 months LIBOR) και το αν θα δεχθεί ή όχι 

σε αντάλλαγμα πληρωμές σταθερού επιτοκίου. 

 Το swaption με πληρωμή σταθερού επιτοκίου ονομάζεται put swaption (payer’s 

swaption) και αποτελεί το δικαίωμα πληρωμής του σταθερού επιτοκίου του swap.Αν 



οι τιμές ανέβουν πάνω από την τιμή εκτέλεσης του swaption ο αγοραστής θα ασκήσει 

το δικαίωμα του ,εξασφαλίζοντας τιμή χαμηλότερη από την αγοραία τιμή του 

νομίσματος ,ενώ ο πωλητής(writer) είναι έτοιμος να αποδεχθεί πληρωμή σταθερού 

επιτοκίου με την τιμή εκτέλεσης και ν α πληρώσει με βάση το κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Αν οι τιμές παραμείνουν σταθερές το swaption εκπνέει χωρίς άσκηση του 

δικαιώματος. 

 To swaption με είσπραξη σταθερού επιτοκίου ονομάζεται call swaption (receiver’s 

swaption).Αν οι τιμές των επιτοκίων πέσουν κάτω από την τιμή εκτέλεσης του 

swaption  τότε ο αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμα του, εξασφαλίζοντας τιμή 

υψηλότερη από την τιμή νομίσματος στην αγορά. Αν τα επιτόκια ανέβουν το 

swaption εκπνέει χωρίς άσκηση του δικαιώματος, διότι ο αγοραστής του μπορεί να 

βρει καλύτερο σταθερό επιτόκιο στην αγορά.  

 

 

Σ’ ένα swaption ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις θέσεων swaps και option: 

 

 

 

 

 

 

Τα swaptions  είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα(over the counter products) και 

κατά συνέπεια η μη εκτέλεση του δικαιώματος, η λήξη, το ποσόν και η δομή τους 

είναι αποτέλεσμα προσωπικών διαπραγματεύσεων, που ικανοποιούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών. 

 

xv) Multilegged (cocktail) swaps 

Θέσεις option                                                                  Ενδεχόμενες θέσεις swap 

Αγορά δικαιώματος πληρωμής                                                    payer 

Πώληση δικαιώματος πληρωμής                                                receiver 

Αγορά δικαιώματος είσπραξης                                                   receiver 

Πώληση δικαιώματος είσπραξης                                                 payer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eίναι τα swaps στα οποί ενώνεται ένας αριθμός αντισυμβαλλόμενων ,των οποίων η 

θέση τίθεται συνολικά. Η δομή περιέχει συνήθως ένα πακέτο αμφίπλευρων 

συμβολαίων μεταξύ κάθε συμβαλλόμενου και μιας ενδιάμεσης συμβαλλόμενης 

τράπεζας, όπου και οι ανταλλαγές γίνονται αυτόματα. 

 

xvi) Overnight swaps 

To swap συναλλάγματος κατά το οποίο τα νομίσματα ανταλλάσσονται από σήμερα 

μέχρι την αυριανά ημέρα. 

 

xvii) Reverse swaps 

Είναι ένα swap που γίνεται για ακύρωση ενός προηγούμενου δηλαδή ένα swap με τις 

τρέχουσες τιμές της αγοράς που εκτελείται με σκοπό την αντιστροφή και 

αντιστάθμιση των όρων αρχικής συναλλαγής. 

xvii) Tom/Next swaps 

To swap συναλλάγματος κατά το οποίο τα νομίσματα ανταλλάσσονται από αύριο 

μέχρι την ημερομηνία spot. 

 

xviii) Spot/next swaps 

Το swap συναλλάγματος κατά το οποίο τα νομίσματα ανταλλάσσονται από την 

ημερομηνία spot (δηλαδή δύο εργάσιμες μέρες μετά το κλείσιμο της πράξης) μέχρι 

την επόμενη εργάσιμη μέρα. 

 

xix) Equity swaps (Συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών) 

Μια συμφωνία ανταλλαγής μετοχών είναι ένα συμβόλαιο χρηματοπιστωτικών 

παραγώγων (swap) με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει να 

ανταλλάσσουν ένα σύνολο μελλοντικών ταμειακών ροών σε καθορισμένες 

ημερομηνίες για το μέλλον. Οι δύο ταμιακές ροές συνήθως αναφέρονται ως "πόδια" 



της σύμβασης ανταλλαγής. Ένα από αυτά τα "πόδια" είναι συνήθως συνδεδεμένο με 

κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως το LIBOR. Αυτό το σκέλος  συνήθως αναφέρεται ως 

«κυμαινόμενο». Το άλλο σκέλος της ανταλλαγής βασίζεται στην απόδοσή , είτε 

μεριδίου από απόθεμα ή σε δείκτη χρηματιστηρίου. Αυτό το σκέλος συνήθως 

αναφέρεται ως «πόδι της μετοχής". Τα περισσότερα συμβόλαια ανταλλαγής μετοχών 

περιλαμβάνουν ένα κυμαινόμενο σκέλος έναντι ενός σκέλους μετοχικού κεφαλαίου, 

αν και ορισμένοι υφίστανται με δύο σκέλη μετοχικού κεφαλαίου. 

 

xx) Week-end swaps 

To swap συναλλάγματος στο οποίο ανταλλάσσονται 2 νομίσματα από την 

Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα. 

 

 

xxi) Day swaps 

To swap ,στο οποίο η διαφορά μεταξύ των ημερομηνιών διακανονισμού είναι μόνο 

σε μια μέρα. 

 

xxii) Yield-curve swaps 

Είναι τα swaps στο ίδιο νόμισμα κατά τα οποία το ένα μέρος πληρώνει LIBOR και το 

άλλο ένα πιο μακροπρόθεσμο επιτόκιο σαν swap rate, το οποίο επανακαθορίζεται με 

την ίδια συχνότητα όπως και το LIBOR. Ουσιαστικά πρόκειται για την ανταλλαγή 

ροών κυμαινόμενου επιτοκίου(basis swap) κατά την οποία η μία βάση υπολογισμού 

είναι μακροπρόθεσμο κυμαινόμενο επιτόκιο ,όπως π.χ. το swap rate 10 ετών 

επανακαθοριζόμενο ανά τρίμηνο έναντι LIBOR 3 μηνών. Τα swaps αυτά λειτουργούν 

με βάση το σχήμα της καμπύλης(curve) απόδοσης των δύο επιτοκίων βάσεως. 

 

xxiii) Swap-swap 



Μια συναλλαγή swap η οποία περιλαμβάνει μια προθεσμιακή ημερομηνία λήξης 

έναντι μιας άλλης προθεσμιακής ημερομηνίας λήξης. 

 

 

SWAP SPREADS 

Ως swap spread  ορίζεται το περιθώριο(spread-margin) ανάμεσα στο επιτόκιο της 

κυρίαρχης αγοράς σ’ ένα swap επιτοκίου  και στο επιτόκιο της υποκείμενης-

μηδενικού κινδύνου- ασφάλειας (underlying risk free security), η οποία συνήθως 

είναι ένα κρατικό ομόλογο και μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. 

Σε συγκεκριμένες αγορές το spread των swaps επιτοκίου υπολογίζεται έχοντας ως 

σημείο αναφοράς(benchmark) ίδιο με αυτό των κυβερνητικών ομολόγων, σε μονάδες 

bps/basis points (όπως παραδοσιακά συμβαίνει στην αγορά του αμερικάνικου 

δολαρίου).Άλλες αγορές που ακολουθούν το ίδιο σύστημα υπολογισμού είναι ο 

Καναδάς και η Αυστραλία. 

Σε άλλες αγορές, το swap επιτοκίου δεν υπολογίζεται σε όρους spread, αλλά σε 

απόλυτους όρους επιτοκίου(absolute rate terms)επί τις %. To εύρος του swap 

υπονοείται στο επιτόκιο του swap. Προκύπτει από τη σύγκριση του επιτοκίου του 

swap με το υποκείμενο σημείο αναφοράς(benchmark) του κυβερνητικού ομολόγου 

την προκείμενη χρονική στιγμή. 

 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ SWAPS 

Οι κίνδυνοι στην αγορά των swaps είναι: 

Α. Κίνδυνος πίστωσης  όταν ο ένας από τους δύο συμβαλλόμενους αθετήσει τον 

συμβόλαιο καθώς και  

Β. Κίνδυνος θέσης όταν τα επιτόκια ή οι ισοτιμίες κινηθούν αντίθετα μετά το 

κλείσιμο της συμφωνίας. Ζημίες μπορούν να σημειωθούν είτε γιατί τα επιτόκια και οι 

ισοτιμίες κινήθηκαν αντίθετα, είτε γιατί κινήθηκαν ευνοϊκά, αλλά ο συμβαλλόμενος 

αδυνατεί να εκτελέσει τη συμφωνία. 



Ένας επιπρόσθετος κίνδυνος υπάρχει όταν η συχνότητα των πληρωμών μεταξύ των 

δυο πλευρών διαφέρει. Αν ο ένας συμβαλλόμενος πληρώνει σε εξαμηνιαία βάση, 

ενώ εισπράττει σε ετήσια ,τότε για το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους υπάρχει μια 

επιπρόσθετη ανασφάλιστη πιστωτική έκθεση ίση με την πληρωμή του πρώτου 

εξαμήνου. Η πιο ακραία περίπτωση εμφανίζεται στα swaps μηδενικού τοκομεριδίου. 

Επίσης μια ενδιάμεση τράπεζα σε μια μη ολοκληρωμένη συμφωνία swap 

αντιμετωπίζει το σημαντικό κίνδυνο. το άνοιγμα μεταξύ της τιμής του swap και της 

τιμής με την οποία θα ολοκληρωθεί να μεταβληθεί δυσμενώς. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ SWAPS 

Είναι χρήσιμο να ξεκαθαριστεί απ’ την αρχή ότι το νομικό πλαίσιο γύρω απ’ τη 

λειτουργία των συμβάσεων ανταλλαγής δεν είναι σαφώς καθορισμένο και δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να διέπουν τέτοιου είδους συναλλαγές. 

Γι αυτό το λόγο μπορούμε να αναφερθούμε μόνο σε γενικούς κανόνες που 

χαρακτηρίζουν την ευρύτερη αγορά παραγώγων αλλά και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Ειδικά όσον αφορά το δεύτερο ,μπορεί να δημιουργούνται απορίες αφού έχει να 

κάνει κυρίως με τις σχέσεις επιχειρήσεων και εταιριών και τις κινήσεις τους στον 

χώρο της ελεύθερης αγοράς, παρόλ’ αυτά οι διάφορες ατασθαλίες και τα 

«μαγειρέματα» στη δευτερογενή αγορά που κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια, 

κρίνουν αναγκαία την επιβολή τέτοιων κανόνων και για τις συμβάσεις ανταλλαγής, 

ώστε να μην υπάρχει διάκριση στις συναλλαγές και  να προλαμβάνονται υπόγειες 

τακτικές, αντίθετες με την ίση μεταχείριση των συναλλασσόμενων. 

Συνεπώς εφαρμόζονται και στα swaps οι βασικοί κανονισμοί της αγοράς 

παραγώγων(Derivative Regulations): 

-Η αρχή της διαφάνειας. 

-Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης  

- Η αρχή του ευλόγου περιθωρίου κέρδους 

 



Ισχύει επίσης για τις συμβάσεις ανταλλαγής ,όσον αφορά την ελληνική αγορά, και το 

περιεχόμενο του Νόμου 703 της 20/26.9.1977: «Περί ελέγχου μονοπωλίων και 

ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».  

 

Εδώ να σημειωθεί ότι αρμόδια διοικητική αρχή για τα παράγωγα και επομένως και 

για τα swaps είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

         

 

 

Επίσης ,ειδικότερα και μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 

2009, γίνονται έντονες προσπάθειες για την καθιέρωση συγκεκριμένων κανόνων στην 

αγορά παραγώγων. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’00 είχαν γίνει απόπειρες για 

θεσμοθέτηση κανονισμών στην χαώδη αμερικάνικη αγορά παραγώγων, με στόχο την 

προστασία των συναλλασσόμενων  και γενικά όσων επηρεάζονται απ’ τις απότομες 

διακυμάνσεις της αγορά παραγώγων: 

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο  

 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται σε δύο ποικιλίες. 

Πρώτον, υπάρχει "θεσμική" ρύθμιση, δηλαδή, η ρύθμιση των διαφόρων ειδών 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές αγορές και η διαμεσολάβηση. 

Και δεύτερον, υπάρχει «λειτουργική» ρύθμιση, δηλαδή, η ρύθμιση των 

χρηματοπιστωτικών μέσων και των αγορών σύμφωνα με την υποκείμενη οικονομική 

λειτουργία που επιτελούν. Οι συναλλαγές παραγώγων, όπως και οι άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες, ρυθμίζονται σε αυτό το διχαλωτό πλαίσιο. Και δεδομένου ότι 

περιλαμβάνουν πολλούς τύπους θεσμικών οργάνων και λειτουργιών, η ρύθμιση των 

παραγώγων μπορεί να είναι σύνθετη.  



 

Τα παράγωγα υπόκεινται σε τρία στάδια της θεσμικής ρύθμισης: 

Κατ 'αρχήν, οι ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων χρηστών παραγώγων ,συχνά 

αναφέρουν "επιτρεπόμενες δραστηριότητες» στις οποίες ιδρύματα μπορούν να 

εμπλακούν. 

 Δεύτερον, όταν οι δραστηριότητες έχουν κριθεί αποδεκτές, τα ιδρύματα που 

ασχολούνται με τις δραστηριότητες αυτές υπόκεινται σε εποπτεία.  

Και τρίτον, η θεσμοθέτες επιχειρούν να κρίνεται η συνολική ακεραιότητα του κάθε 

φορέα, από την αξιολόγηση της κεφαλαιακής της επάρκειας  με την επιβολή 

προληπτικής εποπτείας για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις.  

 

Η SEC(US Securities and Exchange Commission) και η CFTC (US Commodity and 

Futures Trading Commission)συχνά, αντιμετωπίζονται ως "λειτουργικές ρυθμιστικές 

αρχές» σε μεγάλο βαθμό επειδή αφιερώνουν μεγαλύτερο μέρος των πόρων τους για 

την ρύθμιση των προϊόντων και των αγορών (π.χ., ανταλλαγές) παρά για τους 

χρήστες αυτών των προϊόντων και αγορών.  

 

Η SEC ρυθμίζει όλες τις κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε εθνικό χρηματιστηρίων 

αξιών. Αρκετά παράγωγα-αντικείμενα συναλλαγών εμπίπτουν στον νομικό 

χαρακτηρισμό των "κινητών αξιών/ασφαλειών", συμπεριλαμβανόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης για συνάλλαγμα(currency options), δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς μετοχών(stock options), καθώς και τις επιλογές σχετικά με δείκτες 

μετοχών(stock indexes). Η ρύθμιση της SEC αυτών των προϊόντων και των 

ανταλλαγών περιλαμβάνει  τη διαφάνεια των τιμών και τις απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων, ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της χειραγώγησης, τα όρια θέσεως, 

απαιτήσεις διαδρομή ελέγχου, και τις απαιτήσεις περιθωρίου.  

 

Η CFTC έχει αποκλειστική αρμοδιότητα εκ του νόμου σε όλα τα exchange-traded 

παράγωγα βάσει του CEA(Council of Economic Advisers). Ρυθμίζει συνεπώς όλα τα 

εθνικά συμβόλαια και χρηματιστήρια εμπορευμάτων, καθώς και όλα τα συμβόλαια 

και τα future options. Οι λειτουργικοί κανονισμοί της CFTC περιλαμβάνουν το 

κατώτατο όριο στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τη 

διαφάνεια, την καταπολέμηση της απάτης και αντι-χειραγώγηση κανονισμούς, καθώς 

και τα ελάχιστα πρότυπα για τους οργανισμούς συμψηφισμού. 

Τον Μάιο του 1994, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (GAO) δημοσίευσε έκθεση 

προς το Κογκρέσο σχετικά με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και κανονιστικό ή εκ 

του νόμου ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι συστάσεις  του Γενικού Λογιστηρίου 

περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί το ότι τα υποκείμενα όλων των 

συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών (over the counter) παραγώγων υποβάλλονται σε 

κανονισμούς "ασφάλειας και την ευρωστίας". Η GAO πρότεινε ειδικά ,οι άναρχες 

δραστηριότητες στην αγορά παραγώγων να τίθενται υπό τη δικαιοδοσία ενός ή 



περισσότερων υφισταμένων ρυθμιστικών αρχών. Επιπλέον, πρότεινε το Κογκρέσο να 

αντιμετωπίσει συστηματικά την ανάγκη προσαρμογής και εκσυγχρονισμού 

ολόκληρου το αμερικανικό οικονομικού συστήματος σε κανονιστικές ρυθμίσεις.  

 

Η GAO συνέστησε τις ακόλουθες συγκεκριμένες αλλαγές της οικονομικής πολιτικής:  

 

    • την ανάπτυξη και συντήρηση της ακριβούς, τρέχουσας και συγκεντρωτικής 

πληροφόρησης, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές για τα 

πιστωτικά ανοίγματα και τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες στην αγορά 

παραγώγων. 

 

    • συνεπείς κεφαλαιακές απαιτήσεις που να αντικατοπτρίζουν όλους τους κινδύνους 

των παραγώγων  

 

    • συνεπή και ειδικά πρότυπα για τους εσωτερικούς ελέγχους, την επιτήρηση, καθώς 

και οι ευθύνες της διοίκησης 

 

    • πλήρεις ετήσιες εξετάσεις των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων  

 

    • διεθνή εναρμόνιση των απαιτήσεων γνωστοποίησης, κεφαλαίων, εξετάσεων και 

λογιστικών προτύπων. 

Η GAO συνέστησε επίσης ότι η SEC απαίτησε τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής 

ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου, για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών. 

 

(Από το άρθρο 

Regulating Derivatives: The Current System and Proposed Changes 

του Christopher L. Culp and Robert J. Mackay) 

 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία της σύμβασης ανταλλαγής, εδώ ισχύει (τουλάχιστον όσον 

αφορά την ελληνική αγορά)το περιεχόμενο της Σύμβασης-Πλαισίου για 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, δημοσιευμένη από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

καθώς και ορισμένα πρότυπα/υποδείξεις για τη μορφή, τη δομή της συναλλαγής και 

όπως ορίζονται από τον ISDA( International Swaps and Derivatives Association-

Διεθνής Οργανισμός για τα Παράγωγα και τις Συμβάσεις Ανταλλαγής). 

Η Σύμβαση-Πλαίσιο Της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: 

 3. Πληρωμές, Παραδόσεις και Συναφείς Ορισμοί 

  (1) Ημερομηνία, Τόπος, Τρόπος Κάθε συμβαλλόμενος θα πραγματοποιεί τις πληρωμές 

και τις παραδόσεις που πρέπει να γίνουν από αυτόν κατά το χρόνο, την ημερομηνία, 



τον τόπο και στο λογαριασμό που έχει συμφωνηθεί αναφορικά με τη συγκεκριμένη 

Συναλλαγή, και με τον τρόπο που συνηθίζεται για τις πληρωμές ή παραδόσεις αυτού 

του είδους. Κάθε πληρωμή θα γίνεται στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί σχετικά (το 

"Νόμισμα της Σύμβασης"), απαλλαγμένη από έξοδα και σε         κεφάλαια που είναι 

ελεύθερα διαθέσιμα κατά την ημερομηνία εξόφλησης. Κάθε συμβαλλόμενος  μπορεί 

να αλλάξει το λογαριασμό του για τη λήψη πληρωμής ή παράδοσης ειδοποιώντας τον 

αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον δέκα Εργάσιμες Ημέρες πριν από την 

προγραμματισμένη ημερομηνία της σχετικής πληρωμής ή παράδοσης, εκτός εάν ο 

αντισυμβαλλόμενος αντιταχθεί ευλόγως σε αυτή την αλλαγή και ειδοποιήσει 

εγκαίρως σχετικά. 

 (2) Μεταβίβαση Κυριότητας, Επαναμεταβίβαση Κινητών Αξιών 

(α) Μεταβίβαση Κυριότητας Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, οποιαδήποτε παράδοση ή 

μεταβίβαση κινητών αξιών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (οι "Κινητές Αξίες") 

ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου περιλαμβανομένου, σε περίπτωση 

Συναλλαγών Παραγώγων, κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου αυτών των 

Συναλλαγών) από ένα συμβαλλόμενο στον άλλο σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα 

συνιστά μεταβίβαση στον αντισυμβαλλόμενο του απεριόριστου δικαιώματος 

κυριότητας σε αυτές τις Κινητές Αξίες ή, αν συνηθίζεται στον τόπο όπου θα  η 

τοποθετηθεί η παράδοση, της νομικής κατάστασης (όπως η συγκυριότητα σε 

χαρτοφυλάκιο Κινητών Αξιών, η ιδιότητα δικαιούχου καταπιστεύματος ή άλλης 

μορφής δικαίωμα ιδιοκτησίας), που είναι λειτουργικά ισοδύναμη με  αυτό το 

δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένου, σε κάθε περίπτωση, του απεριόριστου 

δικαιώματος διάθεσης αυτών των Κινητών Αξιών ή των περιουσιακών στοιχείων), 

και όχι σύσταση δικαιώματος εξασφαλίσεως. Η χρήση των όρων "περιθώριο 

ασφαλείας" και "υποκατάσταση" δεν θα εκλαμβάνεται ως συμφωνία περί του 

αντιθέτου.  

Κατά συνέπεια, ο μεταβιβάζων τις Κινητές Αξίες: (i) δεν θα διατηρεί επί των 

Κινητών Αξιών ή των περιουσιακών στοιχείων οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας, 

εξασφαλίσεως ή διαθέσεως και (ii) θα καταρτίζει όλα τα έγγραφα που ευλόγως 

απαιτούνται, ώστε να πραγματοποιηθεί η πλήρης μεταβίβαση. Όσον αφορά τη 

μεταβίβαση Κινητών Αξιών, εάν πρόκειται να μεταβιβαστούν ονομαστικές Κινητές 

Αξίες, ο εκδοχέας μπορεί να διαθέσει τις Κινητές Αξίες που έλαβε ακόμη και πριν 

την καταχώρηση της μεταβίβασης στο σχετικό μητρώο. Αν η καταχώρηση εξαρτάται 

από περιστατικό που ευλόγως δεν εμπίπτει στο πεδίο ελέγχου του μεταβιβάζοντος, ο 

μεταβιβάζων δεν εγγυάται την πραγματοποίηση της εν λόγω εγγραφής. 

5) Καθυστέρηση Πληρωμής Στην περίπτωση που στο πλαίσιο Συναλλαγής 

συμβαλλόμενο μέρος δεν προβεί εμπρόθεσμα σε πληρωμή προς τον 

αντισυμβαλλόμενο (και, για την αποφυγή αμφιβολίας, χωρίς να έχει σχετικό 

δικαίωμα παρακράτησης), θα οφείλεται τόκος, πληρωτέος σε πρώτη ζήτηση (πριν και 

μετά την έκδοση απόφασης δικαστηρίου), υπολογιζόμενος με Επιτόκιο Υπερημερίας 

επί του οφειλομένου ποσού, για το χρονικό διάστημα από (και 

συμπεριλαμβανομένης) τη δήλη ημέρα μέχρι (αλλά εξαιρουμένης) την ημέρα της 

πληρωμής.  Ως "Επιτόκιο Υπερημερίας" νοείται το υψηλότερο εκ των (α) του 

Διατραπεζικού Επιτοκίου και (β) του κόστους χρηματοδότησης του σχετικού ποσού, 

όπως βεβαιώνεται από τον αντισυμβαλλόμενο, και σε κάθε περίπτωση πλέον τυχόν 

προσαύξησης επιτοκίου που μπορεί να συμφωνηθεί με τις Ειδικές Διατάξεις. Ως 



"Διατραπεζικό Επιτόκιο" νοείται το διατραπεζικό επιτόκιο που χρεώνουν οι τράπεζες 

πρώτης τάξεως μεταξύ τους για καταθέσεις μιας ημέρας (overnight) στον τόπο 

πληρωμής και στο νόμισμα του οφειλομένου ποσού για κάθε ημέρα για την οποία 

χρεώνεται τόκος (δηλαδή αν οφείλεται ένα ποσό σε ευρώ, θα εφαρμόζεται το 

επιτόκιο ΕΟΝΙΑ που προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).  

 

Οι όροι που επιβάλλει ο ISDA για τις συμβάσεις ανταλλαγής, όπως προκύπτουν από 

υπόδειγμα συναλλαγής από τον ίδιο τον οργανισμό: 

 

-Ο κάθε συμβαλλόμενος πρέπει να είναι δεόντως οργανωμένος και να λειτουργεί 

εγκύρως βάσει των νόμων του τόπου οργάνωσης και σύστασης του. 

-Όλες οι κρατικές και λοιπές εγκρίσεις που απαιτούνται να έχουν ληφθεί και να είναι 

πλήρως έγκυρες και ισχυρές. 

-Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων βάσει της συμφωνίας είναι δεσμευτικές 

-Δεν έχει επέλθει και δεν εξακολουθεί κανένα γεγονός αθέτησης ή πιθανό γεγονός 

αθέτησης. 

-Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες από τους συμβαλλόμενους να είναι ακριβείς και 

πλήρεις από κάθε ουσιώδη άποψη. 

-Επίσης πρέπει οι δηλώσεις σχετικά με φόρους για τον πληρωτή και για τον αποδέκτη 

να είναι ακριβείς και αληθείς, ενώ δεν προβλέπεται κανενός είδους αντιπροσώπευση. 

- Οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλλουν οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου που 

επιβάλλεται ή χρεώνεται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Στη συνέχεια, στο υπόδειγμα αναφέρονται τα γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν σε 

καταγγελία  και λύση της σύμβασης: 

-Ληξιπρόθεσμη πληρωμή ή μη παράδοση  από συμβαλλόμενο. 

-Παραβίαση της Σύμβασης ή υπαναχώρηση του συμβαλλόμενου, μέσα από 

αποποίηση, παραίτηση του ή απόρριψη της σύμβασης 

-Αθέτηση της πιστωτικής υποστήριξης λόγω αθέτησης από συμβαλλόμενου 

υποχρέωσης που περιλαμβάνεται σε έγγραφο πιστωτικής υποστήριξης, λόγω λήξης 

του ίδιου του εγγράφου ή λόγω αμφισβήτησης του εγγράφου απ’ τον συμβαλλόμενο. 

-Ύπαρξη αναληθούς δήλωσης από πλευράς συμβαλλομένων. 



- Αθέτηση συμβαλλόμενου (με άλλο τρόπο εκτός της μη παράδοσης) βάσει 

καθορισμένης συναλλαγής ή οποιασδήποτε ρύθμισης πιστωτικής υποστήριξης σε 

σχέση με καθορισμένη συναλλαγή. 

-Αθέτηση συμβαλλομένου έναντι τρίτων για μη καταβολή μια ή περισσότερων 

πληρωμών βάσει των σχετικών συμβάσεων κατά την οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη 

η πληρωμή. 

-Πτώχευση συμβαλλομένου μέσω διάλυσης της εταιρίας του ή λόγω αφερεγγυότητας/ 

αδυναμίας του για εξόφληση των πληρωμών που είναι ληξιπρόθεσμες. 

- Συγχώνευση εταιρίας συμβαλλομένου χωρίς ανάληψη υποχρεώσεων, γεγονός που 

τον καθιστά αφερέγγυο προς αντισυμβαλλόμενο αλλά και απέναντι σε τρίτους. 

-Επέλευση γεγονότων που εμποδίζουν την ομαλή περάτωση της διαδικασίας και δεν 

αποτελούν περιστατικά ανωτέρας βίας και συνεπώς κρίνονται παράνομα. Εκτός και 

αν συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη να πραγματοποιηθεί αναβολή πληρωμών και 

παραδόσεων κατά την περίοδο που υφίσταται το γεγονός ανωτέρας βίας. 

 

 

Σχετικά με το νόμισμα βάσης στη διαδικασία της ανταλλαγής 

Κάθε πληρωμή βάσει της παρούσας σύμβασης θα γίνεται στο σχετικό νόμισμα που 

ορίζεται στην παρούσα σύμβαση για την πληρωμή αυτή («νόμισμα σύμβασης»).Στο 

βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ,οποιαδήποτε υποχρέωση 

διενέργειας πληρωμών στο «νόμισμα σύμβασης» δεν θα αποσβέννυται ούτε θα 

εκπληρώνεται με οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός του 

«νομίσματος σύμβασης». Εάν για οποιοδήποτε λόγο το ποσό στο «νόμισμα 

σύμβασης» που εισπράχθηκε ,υπολείπεται του ποσού στο «νόμισμα σύμβασης» που 

είναι πληρωτέο με βάση την παρούσα σύμβαση , ο συμβαλλόμενος που υποχρεούται 

να προβεί σε πληρωμή θα καταβάλλει αμέσως ,στο βαθμό που επιτρέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία , το επιπλέον εκείνο ποσό στο νόμισμα της σύμβασης , που 

ενδέχεται να απαιτείται για την αποκατάσταση του ελλείματος. Εάν για οποιοδήποτε, 

λόγο το ποσό στο νόμισμα σύμβασης που εισπράχθηκε ,υπερβαίνει το ποσό στο 

νόμισμα σύμβασης που είναι πληρωτέο σε σχέση με τη σύμβαση ,ο συμβαλλόμενος 

που εισέπραξε την πληρωμή θα επιστρέψει αμέσως το υπερβάλλον ποσό. 

 

 

ΛΥΣΗ  ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι 

συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη 

σύμβαση παραγώγου μέσου […]που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά 

διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός 



συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που 

επιφέρει τη λύση της σύμβασης), καθώς και άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου 

σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, 

εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν χαρακτηριστικά 

άλλων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, εφ’ όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το 

κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε 

εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε 

τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. 

   

                                                                                                             EUROCORP 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E. 

                                                                                             ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Χ. Α. Α., Χ. 

Κ. Θ., Χ. Π. Α. & Ε. Τ. Ε. Σ. Ε. Π  

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ SWAPS 

Απόσπασμα από τη Σύμβαση- Πλαίσιο των ελληνικών τραπεζών 

Φόροι 

 Παρακράτηση Φόρου 

 Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει ή θα έχει την υποχρέωση να αφαιρέσει ή 

παρακρατήσει ποσό για ή έναντι οποιουδήποτε φόρου ή τέλους από την πληρωμή που 

πρέπει να καταβάλει, θα πληρώσει στον αντισυμβαλλόμενο όποιο πρόσθετο ποσό 

απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αντισυμβαλλόμενος θα λάβει το 

πλήρες ποσό το οποίο θα εδικαιούτο κατά το χρόνο της συγκεκριμένης πληρωμής, αν 

δεν απαιτείτο καμία αφαίρεση ή παρακράτηση. Αυτό δεν θα εφαρμόζεται αν ο 

σχετικός φόρος ή τέλος επιβάλλεται ή εισπράττεται (α) από ή εκ μέρους ή για 

λογαριασμό της χώρας (ή της φορολογικής αρχής που ανήκει ή ευρίσκεται στη χώρα) 

όπου λειτουργεί το Γραφείο Καταχώρησης του δικαιούχου πληρωμής (ή ο τόπος 

κατοικίας του, αν ο δικαιούχος πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο), (β) δυνάμει 

(άμεσης ή έμμεσης) υποχρέωσης που επιβάλλεται από συνθήκη η οποία δεσμεύει το 

κράτος δωσιδικίας ή κανονισμό ή οδηγία που τίθεται σε ισχύ από αυτή τη συνθήκη, ή 

(γ) επειδή ο δικαιούχος πληρωμής αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωση που 

απορρέει από το Άρθρο 10(4)(β). 

Φόρος Συναλλαγής 

 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 10(2), κάθε συμβαλλόμενος θα πληρώσει 

οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου, φορολογική επιβάρυνση συναλλαγής ή τέλος, που 

οφείλεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (ο "Φόρος Συναλλαγής") και επιβάλλεται 

σε αυτόν, στη χώρα όπου λειτουργεί το Γραφείο Καταχώρησής του ή στον τόπο 

κατοικίας του και θα αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο για οποιονδήποτε Φόρο 



Συναλλαγής πληρωτέο στη συγκεκριμένη χώρα και που επιβάλλεται στον 

αντισυμβαλλόμενο, εκτός εάν το Γραφείο Καταχώρησης του αντισυμβαλλομένου (ή 

ο τόπος κατοικίας του, αν είναι φυσικό πρόσωπο) βρίσκεται επίσης στη συγκεκριμένη 

χώρα.  

 

Το double taxation 

 

Double taxation: 

Μια αρχή φορολόγησης που αναφέρεται σε φόρους εισοδήματος που καταβάλλονται 

σε δύο δόσεις την ίδια πηγή εισοδήματος. 

 

H διπλή φορολόγηση προκύπτει, επειδή οι εταιρείες θεωρούνται ξεχωριστές νομικές 

οντότητες από τους μετόχους τους. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες καταβάλλουν φόρους 

επί των ετήσιων εσόδων τους, όπως ακριβώς κάνουν τα άτομα. Όταν εταιρείες που 

πληρώνουν μερίσματα στους μετόχους, οι εν λόγω πληρωμές μερισμάτων 

εισοδήματος συνεπάγονται φορολογικές υποχρεώσεις για τους μετόχους που τις 

λαμβάνουν, ακόμη και αν τα κέρδη που παρείχε το χρήμα για να πληρώσει τα 

μερίσματα έχουν ήδη φορολογηθεί σε εταιρικό επίπεδο. 

 

Εδώ έχουμε αναλογική (μη) εφαρμογή της συνθήκης αυτής. Τα swaps αποτελούν 

ιδιότυπες διεθνείς συμβάσεις καθώς συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν 

σε διαφορετικές χώρες, μιας και αποσκοπούν στην αξιοποίηση των διαφορετικών 

συνθηκών που ισχύουν στις ξένες αγορές. Όταν λοιπόν πρόκειται για επιχειρήσεις 

που έχουν την έδρα τους σε κράτη-μέλη ομοσπονδιών (π.χ. ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή 

Ένωση) τα swaps που συνάπτουν φορολογούνται με βάση την ομοσπονδιακή 

φορολογία, όχι όμως και σε επίπεδο κρατών καθώς αυτό θα ήταν ασύμφορο για τις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη σύμβαση. 

 Γενικά πάντως δεν υπάρχουν διεθνείς κανόνες ή ένα διεθνές μοντέλο όσον αφορά τη 

φορολόγηση των swaps. Από πλευράς κρατών  οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία είναι οι 

πιο δραστήριες χώρες στη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων στη φορολόγηση των 

χρηματοοικονομικών παραγώγων. Σε άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας το τοπίο παραμένει θολό. 

 

 

 

 

ΤΟ ΜΈΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΗΜΕΡΑ  



 

Τα στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών (BIS) για την παγκόσμια αγορά 

παραγώγων προϊόντων που διακινούνται εκτός χρηματιστηρίων κόβουν την ανάσα: Η 

θεωρητική αξία όλων των ειδών των παραγώγων που διαπραγματεύονται σε μη 

οργανωμένες αγορές υπολογίζεται ότι ξεπερνά σήμερα τα 604 τρισεκατομμύρια 

δολάρια, ενώ ο τζίρος που πραγματοποιείται κάθε χρόνο ξεπερνά τα 25 τρισ. 

δολάρια. Την προηγούμενη δεκαετία, το αντίστοιχο ποσό έφτασε «μόνο» τα 75 τρισ. 

δολ., σχεδόν 2,5 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ, το 2003 είχε διπλασιαστεί στα 170 τρισ. 

δολάρια, μεταξύ 2005-2007 αυξήθηκε από τα 280 στα 500 τρισ. Δολάρια. 

[…]Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της BIS, πάνω από το 60% αυτών των παραγώγων, 

ήτοι τα 437 τρισ. δολάρια, αφορά παράγωγα που σχετίζονται με τις μεταβολές των 

επιτοκίων (interest rates swaps). Άλλα 48 τρισ. δολάρια είναι τα συμβόλαια σε ξένο 

συνάλλαγμα (foreign exchange contracts), ενώ σε περίπου 36 τρισ. δολάρια 

υπολογίζονται ότι φτάνουν τα ασφάλιστρα έναντι ρίσκου αθέτησης χρέους (CDS), 

δηλαδή τα στοιχήματα για τη χρεοκοπία επιχειρήσεων ή χωρών. Περίπου 3,7 τρισ. 

δολάρια είναι τα συμβόλαια σε εμπορεύματα και πολύτιμα μέταλλα, ενώ σε περίπου 

72,255 τρισ. δολάρια εκτιμάται η αξία των υπόλοιπων ειδών παραγώγων  

Οικονομική Ελευθεροτυπία 13-02-2010 

                                                                                           

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=13/02/2010&id=131844


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

-Swaps/Financial Derivatives –SATYAJIT DAS 

  Products, Pricing, Applications and Risk management 

  Wiley Finance 

-Swap literacy: a comprehensible guide, 

 Elizabeth Ungar/ Princeton: Bloomberg 1996 

-ISDA 2002 Master Agreement 

-Αγορές χρήματος και κεφαλαίου,  

  Σταύρος Θωμαδάκης, Μανώλης Ξανθάκης, Αθήνα 1990 

  Ένωση ελληνικών Τραπεζών 

-LEXICON of money, banking and finance 

  Εκδόσεις Σταφυλίδη 

-Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο παραγώγων, 

 Ε. Βούλγαρη- Παπαγεωργίου, Αθήνα 2002 

 Σύγχρονη Εκδοτική-5
η
 έκδοση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            ΤΕΛΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


