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Από τις περισσότερο πολύπλοκες µορφές επενδύσεων, τα 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κατασκευάστηκαν 

από ειδικούς επιστήµονες που είχαν µικρή σχέση µε την 

επιστήµη της χρηµατοοικονοµικής, προκειµένου να 

επιτύχουν τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου για τις 

επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, το 

άκουσµά τους και µόνο τροµάζει αρκετούς από τους 

ανθρώπους που προσπαθούν δειλά-δειλά να προσεγγίσουν 

και να κατανοήσουν επαρκώς τη λειτουργία τους. Θα πρέπει 

να επισηµανθεί ότι η χρήση των παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων απαιτεί απόλυτη γνώση των 

κανόνων λειτουργίας τους και των λόγων για τους οποίους 

αυτά δηµιουργήθηκαν. ∆ιαφορετικά, παραµονεύει διαρκώς ο 

κίνδυνος πρόκλησης σηµαντικών απωλειών κεφαλαίου, που 

µπορεί να φθάσουν µέχρι και το µέγεθος της κατάρρευσης 

της βρετανικής τράπεζας Barings στις αρχές του 1995. 
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Η Ιστορία των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων 
 
 
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα [Derivatives] δεν αποτελούν 
καινοτοµία των σύγχρονων αγορών κεφαλαίου και χρήµατος. Η χρήση τους 
µετατίθεται πριν από πολλούς αιώνες, όταν οι Αρχαίου Φοίνικες αλλά και οι 
Αρχαίοι Έλληνες πωλούσαν ολόκληρα φορτία πλοίων προθεσµιακά, δηλαδή µε 
προκαθορισµένη τιµή, αλλά και παράδοση στο µέλλον. Η αναγέννηση των 
γραµµάτων και των τεχνών στην Ευρώπη, έφερε µεταξύ των άλλων και 
νεωτερισµούς στις αγορές κυρίως των Κάτω Χωρών [του Βελγίου και της 
Ολλανδίας] που αποτελούσαν το κέντρο του Ευρωπαϊκού εµπορίου. Στο 
Άµστερνταµ της Ολλανδίας, οι συναλλαγές σε προθεσµιακά συµβόλαια [Futures] 
χρονολογούνται από την εποχή της τουλιποµανίας – τη δεκαετία του 1630 – όταν 
η αλαζονεία της αγοράς βολβών τουλίπας οδήγησε τις τιµές τους σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα στα ύψη. Η «φούσκα» των τιµών τελικά «έσκασε», οδηγώντας 
σε οικονοµικό µαρασµό ολόκληρη την Ολλανδική οικονοµία. Κατά τις δεκαετίες 
του 1970 και του 1980, η απελευθέρωση των αγορών συναλλάγµατος, αλλά και η 
συµβολή των ακαδηµαϊκών στην τιµολόγηση των παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και κυρίως των δικαιωµάτων προτίµησης 
[Options], κατόρθωσαν να αλλάξουν ριζικά το τοπίο και να διευρύνουν σηµαντικά 
τη χρήση τους. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Τι Είναι τα Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 
 
 
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µπορούν να οριστούν ως συµβόλαια 
ή συµφωνίες µεταξύ δύο πλευρών, η αξία των οποίων παράγεται από την αξία 
άλλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως τα οµόλογα, τις µετοχές, τα 
νοµίσµατα, τους χρηµατιστηριακούς δείκτες και διάφορα άλλα χρεόγραφα. Η αξία 
ενός παραγώγου χρηµατοοικονοµικού προϊόντος είναι συνεπώς συνδεδεµένη και 
διακυµαίνεται ανάλογα µε την τιµή του διαπραγµατεύσιµου χρηµατοοικονοµικού 
προϊόντος από το οποίο παράγεται – για παράδειγµα, το δικαίωµα προτίµησης σε 
µία µετοχή [Stock Option] αποτελεί ένα παράγωγο, η αξία του οποίου εξαρτάται 
από την τιµή της συγκεκριµένης µετοχής. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Οι Τύποι των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων 
 
 
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µπορούν να χωριστούν σε διάφορες 
κατηγορίες ανάλογα µε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη διάκρισή τους 
γίνεται ανάλογα µε το χρηµατοοικονοµικό προϊόν [Underlying Asset] από το 
οποίο παράγονται, ενώ η δεύτερη διάκριση χωρίζει τα προϊόντα αυτά στα 
προθεσµιακά συµβόλαια [Forward και Futures], στα δικαιώµατα προτίµησης 
[Options], και τέλος στο συνδυασµό και των δύο. 
 
Το προθεσµιακό συµβόλαιο αποτελεί µία συµφωνία για την αγορά ή την πώληση 
ενός προϊόντος [όπως µετοχής ή εµπορεύµατος] σε µελλοντική ηµεροµηνία και σε 
προσυµφωνηµένη τιµή. Η διαφορά µεταξύ του συµβολαίου Future και του 

 
www.iraj.gr 

2



Investment Research & Analysis Journal  Αναδηµοσίευση Ειδικής Μελέτης 
 

συµβολαίου Forward έγκειται στο γεγονός ότι τα Futures διαπραγµατεύονται στα 
χρηµατιστήρια µε τυποποιηµένα χαρακτηριστικά [ποσότητα, µέγεθος 
συµβολαίου], ενώ τα Forward διαπραγµατεύονται στην ‘‘over the counter’’ αγορά, 
όπου το µέγεθος και η χρονική διάρκεια του συµβολαίου µπορούν να 
προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες των δύο ενδιαφεροµένων µερών. Το 
δικαίωµα προτίµησης είναι ένα συµβόλαιο το οποίο παρέχει στον κάτοχό του το 
δικαίωµα, αλλά όχι και την υποχρέωση να αγοράσει ή να πωλήσει ένα προϊόν 
[µετοχή, οµόλογο ή εµπόρευµα] σε µία προκαθορισµένη χρονική στιγµή και σε 
µία προσυµφωνηµένη τιµή. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Η Χρήση & οι Ωφέλειες των Παράγωγων Χρηµατ/κών Προϊόντων 
 
 
Σήµερα, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα χρησιµοποιούνται από τους 
συµµετέχοντες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, προκειµένου να επιτευχθεί η 
µείωση του ρίσκου, η διαφοροποίηση της φύσης της χρηµατοοικονοµικής 
«έκθεσης» στον κίνδυνο και ο περιορισµός του κόστους των συναλλαγών. 
Ανάλογα µε την οπτική γωνία που επιλέγεται, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα αντιµετωπίζονται µε έναν ξεχωριστό τρόπο από εκείνους που τα 
χρησιµοποιούν ή τα µελετούν. Οι οικονοµολόγοι θεωρούν τα παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ως εργαλεία για τη διαχείριση του επενδυτικού 
ρίσκου, οι Dealers ως ένα ακόµη τρόπο είσπραξης της διαφοράς µεταξύ αγοράς 
και πώλησης ενός προϊόντος, ενώ οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων τα αντικρίζουν 
ως ένα αποτελεσµατικό µέσο πραγµατοποίησης κερδών. 
 
Επιπρόσθετα όµως, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προσφέρουν τη 
δυνατότητα γρήγορης και εύκολης διενέργειας συναλλαγών, ενώ µειώνοντας τον 
πιστωτικό κίνδυνο, παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρηµατοδότησής 
τους µε χαµηλότερο κόστος. 
 
 
 
 

Αναδηµοσίευση Ειδικής Μελέτης από τον Οδηγό “Money Show” 1997. 
Συντονιστής Ειδικής Μελέτης: Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης 
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