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Στις δευτερογενείς αγορές ομολόγων, ο παράγοντας ο οποίος
διαδραματίζει τον πρώτο ρόλο στον καθορισμό των τιμών ισορροπίας
είναι η άποψη των επενδυτών για το ύψος των επιτοκίων. Η
ανταγωνιστική φύση των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης, και οι
προσδοκίες των επενδυτών για τα μελλοντικά επίπεδα μεταβλητών, όπως ο
πληθωρισμός, η απασχόληση ή ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης μιας
οικονομίας, καθοδηγεί τις αγορές σε ισορροπία. Τα επιτόκια που
προσδιορίζονται είναι οι αποδόσεις που απαιτούν οι επενδυτές από τα
χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος (ομόλογα) δεδομένης της διάρκειάς
τους (maturity), του επιτοκίου - κουπονιού (coupon rate), της ονομαστικής
αξίας του ομολόγου και του κινδύνου μη αποπληρωμής των τόκων (default
risk).

Τα επιτόκια μεταβάλλονται (αυξάνονται ή μειώνονται), και πολλές φορές
μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Η κατεύθυνση των αλλαγών τους δε, είναι
δύσκολο να προβλεφθεί. Και ενώ οι τάσεις είναι μερικές φορές εύκολο να
διαφανούν, έχει γίνει αρκετά δύσκολη η πρόβλεψη της διεύθυνσής τους με
βεβαιότητα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι επενδυτές
της αγοράς ομολόγων “απόλαυσαν” τις υψηλότερες αποδόσεις που
έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πέρα από το γεγονός ότι τα ομόλογα “έφεραν” υψηλότοκα κουπόνια
(λόγω των υψηλών ρυθμών πληθωρισμού), οι επενδυτές επωφελήθηκαν
από τη ραγδαία πτώση του πληθωρισμού, αποκομίζοντας ασυνήθιστα
υψηλές αποδόσεις. Η επακόλουθη πτώση των επιτοκίων περί τα μέσα της
δεκαετίας είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία των χαρτοφυλακίων που
ήταν επενδυμένη σε ομόλογα. Αξίζει να τονιστεί ότι οι τιμές των ομολόγων
στη δευτερογενή αγορά κινούνται σε κατεύθυνση αντίθετη από εκείνη των
επιτοκίων.
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Μετά τις αιματηρές διορθώσεις του 1987 και του 1989 στις αγορές
μετοχών, και τη διόρθωση στην αγορά ακινήτων, ολοένα και αυξανόμενα
κεφάλαια διοχετεύθηκαν στην αγορά των ομολόγων, με αποτέλεσμα να
σημειωθούν θετικές αποδόσεις καθώς η ζήτηση «έσπρωξε» τις τιμές τους
προς τα πάνω (και τις αποδόσεις στη λήξη - επιτόκια προς τα κάτω).

Περαιτέρω, οι πτώσεις των επιτοκίων που ακολούθησαν την ύφεση του
1991 έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές των ομολόγων και σημαντικά κέρδη
στους επενδυτές. Τα κέρδη αυτά ανακόπηκαν με τον πιο βίαιο τρόπο μόνο
όταν από τις αρχές του 1994 η Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. (FED),
αψηφώντας τη συναίνεση και τις απόψεις της αγοράς περί ακόμη
χαμηλότερων επιτοκίων, παρενέβη στις αγορές αυξάνοντας το επιτόκιο
FED Funds επτά φορές μέσα σε ένα χρόνο (Φεβρουάριος 1994 –
Φεβρουάριος 1995) από τα επίπεδα του 3% στο 6%. Το FED Funds είναι
το επιτόκιο με το οποίο δανείζονται κεφάλαια οι εμπορικές τράπεζες
μεταξύ τους στη διατραπεζική αγορά. Η αύξησή του είχε ως σκοπό,
πρώτον, τον περιορισμό της ρευστότητας στην οικονομία καθιστώντας τις
πιστώσεις και τα δάνεια ακριβότερα, και δεύτερον, τον περιορισμό της
δημιουργίας “φούσκας” στην αγορά ομολόγων που θα είχε απροσδιόριστες
συνέπειες στην οικονομία.

Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, τα επιτόκια μεταβάλλονται και μάλιστα
γρήγορα, ενώ η κατεύθυνσή τους είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Εδώ και
μερικά χρόνια, οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων χρησιμοποιούν μία
στρατηγική που είναι γνωστή ως Ladder (σκάλα) ώστε να επωφεληθούν (ή
να προφυλαχθούν) από την αβεβαιότητα και τη διακύμανση στην
κατεύθυνση των επιτοκίων.

Η Στρατηγική του Ladder Portfolio

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται με τη διαίρεση του κεφαλαίου προς
επένδυση σε πέντε ίσα ποσά (σε πέντε ομόλογα διαφορετικής διάρκειας)
και την τοποθέτηση καθενός από τα ομόλογα σε επίπεδα (σκαλοπάτια της
σκάλας).

Γράφημα 1: Η Στρατηγική του Ladder Portfolio

Ποσό προς Επένδυση 1.000.000 Ευρώ 5 Λήξη σε 10 χρόνια
200.000 Ευρώ

Αριθμός Σκαλοπατιών 5 4 Λήξη σε 8 χρόνια
200.000 Ευρώ

Μήκος (Διάρκεια) Σκαλοπατιού 2 Χρόνια 3 Λήξη σε 6 χρόνια
200.000 Ευρώ

Ποσό ανά Σκαλοπάτι 1.000.000 / 5 = 200.000 Ευρώ 2 Λήξη σε 4 χρόνια
200.000 Ευρώ

1 Λήξη σε 2 χρόνια
200.000 Ευρώ

Χρόνια

Ομόλογα με τη
Μικρότερη
Διάρκεια
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Συνεπώς, στο υποτιθέμενο χαρτοφυλάκιο των ομολόγων που διακρατούμε,
ομόλογα ονομαστικής αξίας 200.000 Ευρώ θα λήγουν κάθε δύο χρόνια και
το ποσό θα μπορεί να: (α) να επενδυθεί σε νέα ομόλογα, (β) να επενδυθεί
σε μετοχές, και (γ) να αποσυρθεί για προσωπική χρήση.

Η χρησιμότητα της στρατηγικής του Ladder Portfolio έγκειται στο γεγονός
ότι παρέχει τη δυνατότητα στους επενδυτές να μην “στοιχηματίζουν” ως
προς την κατεύθυνση των επιτοκίων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον
κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Για την κατανόηση όμως των παραπάνω
δεδομένων, δύο διαφορετικά σενάρια (Α: άνοδος επιτοκίων και Β: πτώση
επιτοκίων) εξηγούν την στρατηγική.

Σενάριο Α : Άνοδος των Επιτοκίων. Όταν τα ομόλογα με τη μικρότερη
διάρκεια λήξουν, τότε το κεφάλαιο μπορεί να επανεπενδυθεί σε νέα
ομόλογα με υψηλότερες αποδόσεις (higher yields) επωφελούμενο από την
αύξηση των επιτοκίων, οδηγώντας κατά συνέπεια σε βελτίωση της
απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Σενάριο Β : Πτώση των Επιτοκίων. Το μεγαλύτερο μέρος του
χαρτοφυλακίου θα είναι προστατευμένο από το λεγόμενο ρίσκο
επανεπένδυσης (re-investment risk), διότι τα ομόλογα μακρύτερης
διάρκειας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν υψηλότερες αποδόσεις (η
απόδοση στη λήξη είναι “κλειδωμένη”). Επίσης, η αγοραία αξία των
ομολόγων θα αυξηθεί δίνοντας στον επενδυτή το δικαίωμα (εκλογή) να
αποκομίσει κέρδος πωλώντας τα παραπάνω ομόλογα μακράς διάρκειας
στη δευτερογενή αγορά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε περιβάλλον
χαμηλών επιτοκίων παρατηρούνται μετακινήσεις κεφαλαίων από
επενδύσεις σταθερού εισοδήματος σε μετοχές. Αυτό συμβαίνει διότι οι
ολοένα χαμηλότερες αποδόσεις από ομόλογα καθιστούν τις μετοχές
ελκυστικότερες.

Κίνδυνοι Μη Χρήσης της Στρατηγικής “Ladder Portfolio”

Α] Αν το προς επένδυση κεφάλαιο τοποθετηθεί σε βραχυπρόθεσμα
επενδυτικά εργαλεία (πιστοποιητικά καταθέσεων, μετρητά, κ.τ.λ.) και τα
επιτόκια υποχωρήσουν, τότε κατά τη λήξη το κεφάλαιο θα πρέπει να
επανεπενδυθεί σε νέα χαμηλότερα επιτόκια οδηγώντας σε χαμηλότερο
εισόδημα (απόδοση) για τον επενδυτή. Το ρίσκο αυτό καλείται ρίσκο
επανεπένδυσης και πρόκειται για τον κίνδυνο τον οποίο συχνά
αντιμετωπίζουν οι επενδυτές βραχυπρόθεσμων επενδύσεων σταθερού
εισοδήματος όταν δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον μειούμενων
επιτοκίων.

Β] Αν το κεφάλαιο τοποθετηθεί σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά εργαλεία
σταθερού εισοδήματος (κυρίως ομόλογα) και τα επιτόκια αυξηθούν στο
μέλλον, τότε οι επενδυτές δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από
επενδύσεις σε νέα ομόλογα με αυξημένες αποδόσεις. Το ρίσκο αυτό
καλείται ρίσκο επιτοκίων. Αν όμως οι επενδυτές επιθυμούν ρευστοποίηση
των ομολόγων τους πριν από τη λήξη θα αναγκαστούν να δεχθούν
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χαμηλότερη τιμή από αυτή που πλήρωσαν κατά την αγορά τους (οι τιμές
των ομολόγων κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη των
επιτοκίων).

Η στρατηγική ladder portfolio παρέχει μία ευέλικτη διαχείριση για εκείνους
τους επενδυτές που επιθυμούν τοποθετήσεις σε ομόλογα με εισροές
σταθερού εισοδήματος. Οι λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει
να εξετάσουν ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο είναι οι εξής :

(α) Η επίτευξη μεγαλύτερης συνολικής απόδοσης αυξάνοντας τη διάρκεια
των ομολόγων.

(β) Η διατήρηση ρευστότητας στο χαρτοφυλάκιο μέσω επενδύσεων σε
βραχυπρόθεσμους τίτλους και η επανεπένδυση στα ίδια επενδυτικά
εργαλεία (roll over).

(γ) Η ελαχιστοποίηση του ρίσκου επανεπένδυσης σε περιόδους πτώσης
των επιτοκίων, καθώς οι πληρωμές τόκων από επενδύσεις σε ομόλογα
μεγαλύτερης διάρκειας είναι εξασφαλισμένες (locked in).

Το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας επένδυσης με τη στρατηγική
ladder portfolio σε σχέση με την παραδοσιακή στρατηγική
επενδύσεων σε ομόλογα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της στρατηγικής ladder portfolio σε σχέση
με την επένδυση σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα είναι :

1) Η αποφυγή του ρίσκου επιτοκίων [δηλαδή του ρίσκου που
αντιμετωπίζουν οι επενδυτές που τοποθετούν κεφάλαια σε ομόλογα μικρής
διάρκειας σε ένα περιβάλλον επιτοκίων που μειώνονται, διότι είναι
αναγκασμένοι να ανανεώσουν (επανεπενδύσουν) τα ομόλογά τους σε
χαμηλότερο επιτόκιο (yield) οδηγούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μείωση
του εισοδήματός τους]. Για παράδειγμα, το χρόνο 1 ένας επενδυτής
τοποθετεί τα ρευστά του σε ένα ομόλογο με απόδοση 6%. Το χρόνο 2 τα
επιτόκια μειώνονται και επανεπενδύει το κεφάλαιό του σε ομόλογα που
τώρα αποδίδουν 5%. Μπορεί το γεγονός αυτό να ισοδυναμεί με μείωση
μόνον 1%, όμως συνεπάγεται μία απώλεια εισοδήματος κατά 20% σε
επίπεδο επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Επίσης, ρίσκο επιτοκίου αντιμετωπίζουν και οι επενδυτές που επενδύουν
σε ομόλογα μεγάλης διάρκειας (10-15 χρόνια) όταν ακολουθεί χρονική
περίοδος στη διάρκεια της οποίας τα επιτόκια αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει
διότι οι επενδυτές είναι “δεμένοι” σε χαμηλότερες αποδόσεις, ενώ την ίδια
στιγμή η αγορά τιμολογεί ομόλογα ανάλογης ποιότητας σε χαμηλότερες
τιμές δηλαδή σε υψηλότερες αποδόσεις στη λήξη.

2) Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική ladder portfolio σε σύγκριση με την
παραδοσιακή τεχνική επένδυσης σε μικρής διάρκειας ομόλογα, οι
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επενδυτές βελτιώνουν τη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου τους.
Αυτό είναι φανερό καθώς είναι λογικό να περιμένει κανείς υψηλότερη
απόδοση επενδύοντας σε ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας.

Μία στρατηγική ladder από 2-10 χρόνια με 5 σκαλιά 2 χρόνων το καθένα
θα έχει μία μέση διάρκεια λήξης 6 χρόνια, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε
αποδόσεις που είναι βελτιωμένες σε σχέση με εκείνες των ομολόγων 1
έτους. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι αυτή η “αυξημένη απόδοση” μπορεί
να εξασφαλιστεί εφόσον η καμπύλη αποδόσεων των ομολόγων (yield
curve) είναι “κανονική” δηλαδή έχει θετική κλίση.

Γράφημα 2: Η Καμπύλη Αποδόσεων των Ομολόγων του Αμερικανικού
Δημοσίου στις 28 / 10 / 1997

Η κανονική καμπύλη αποδόσεων είναι συνηθέστερη περίπτωση, όμως έχει
παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο της αντίστροφης καμπύλης
αποδόσεων (inverted yield curve)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Η Περίπτωση της Μ. Βρετανίας που Εμφανίζει
Ελαφρώς Αρνητική Κλίση στην Καμπύλη Αποδόσεων

Στην περίπτωση αυτήν, τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα έχουν υψηλότερες
αποδόσεις από εκείνων των μακροπρόθεσμων ομολόγων και η καμπύλη
των αποδόσεων στη λήξη εμφανίζει αρνητική κλίση.

Ο λόγος για τον οποίο το ποσό προς επένδυση διαιρείται σε ίσα
μέρη και ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το μήκος κάθε
βήματος της σκάλας (length of step)

Το προς επένδυση ποσό διαιρείται σε ίσα ακριβώς μέρη επειδή δεν είναι
δυνατό να προβλεφθεί η μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων. Αν
μπορούσε ένας επενδυτής να γνωρίζει τη διεύθυνσή τους ή την κορυφή της
καμπύλης αποδόσεων (peak of yield curve) σε κάποιο σημείο στο μέλλον
(π.χ. σε 4 χρόνια από τώρα), τότε θα δινόταν περισσότερο βάρος στο σκαλί

Η.Π.Α.  -  Καμπύλη Αποδόσεων    28/10/1997 

4.50%
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του 4ου χρόνου ώστε να προέκυπταν διαθέσιμα κεφάλαια προς επένδυση
στην καλύτερη δυνατή απόδοση. Όσον αφορά όμως το “χρονικό μήκος”
του σκαλιού δεν υπάρχει κάποια επιστημονική απάντηση, αλλά εμπειρική.
Αρκετοί διαχειριστές χρησιμοποιούν σκαλιά 2 χρόνων για δύο λόγους :

1)  Κατά τη διάρκεια των 2 χρόνων δεν παρατηρείται πλήρης κύκλος
επιτοκίων. Συνήθως ο διαχειριστής επιζητεί ένα συνολικό μήκος σκάλας σε
χρόνια (π.χ. 10 χρόνια) το οποίο να είναι τουλάχιστον μακρύτερο από τη
μέση ζωή του κύκλου των επιτοκίων, ώστε να ωφεληθεί από τη
στρατηγική.

2)  Σε μία “κανονική καμπύλη αποδόσεων” μία επαύξηση του
σκαλοπατιού κατά δύο χρόνια ανταμείβει συνήθως τους επενδυτές με
επιπλέον ικανοποιητική απόδοση. Παράδειγμα μη ικανοποιητικής αύξησης
απόδοσης, καθώς αυξάνεται η διάρκεια του ομολόγου με βάση το τωρινό
περιβάλλον επιτοκίων είναι οι διάρκειες μεταξύ 12 και 30 χρόνων στις
Η.Π.Α. που έχουν τις ίδιες σχεδόν αποδόσεις.

Η δημιουργία του ladder portfolio εξ ορισμού υποθέτει ότι ο
επενδυτής θα διατηρήσει την επένδυσή του για μεγάλο χρονικό
διάστημα και θα επανεπενδύει κάθε ομόλογο στη λήξη του με νέο
μακρύτερης διάρκειας (στο ανώτερο σκαλοπάτι). Σε ποια
χρονική στιγμή είναι επωφελές για τον επενδυτή να στραφεί σε
άλλου είδους τοποθετήσεις;

Για να μπορέσει η στρατηγική του ladder portfolio να εκπληρώσει τις
επιθυμίες του επενδυτή με τον καλύτερο τρόπο, θα πρέπει αυτός (-ή) να
ακολουθήσει τις παρακάτω “οδηγίες:”

1) Όταν καθένα από τα “σκαλοπάτια” (ομόλογα) λήγει, τότε το ποσό
επανεπενδύεται σε νέα ομόλογα με διάρκεια ίση με αυτή της συνολικής
διάρκειας της σκάλας (π.χ. 10 χρόνια), διατηρώντας με τον τρόπο αυτόν τη
μορφή της αρχικής σκάλας.

2) Η στρατηγική ladder έχει ως στόχο να αποβάλλει από τον επενδυτή κάθε
στοιχείο μαντέματος. Είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι σχεδόν αδύνατο να
προβλεφθεί με βεβαιότητα η κατεύθυνση των επιτοκίων στο μέλλον, και
ιδιαίτερα των μακροχρόνιων.

3) Αν βρισκόμαστε σε περιβάλλον πολύ χαμηλών επιτοκίων, και ένα από
τα “σκαλοπάτια” της σκάλας λήξει, τότε αν και μόνο αν ο επενδυτής είναι
απόλυτα πεπεισμένος ότι η απόδοση στην αγορά μετοχών θα είναι
καλύτερη για τα κεφάλαια προς επένδυση από ότι στην αγορά ομολόγων,
του εύχομαι καλή τύχη !!!

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι αγορές μετοχών σημειώνουν
αποδόσεις όταν τα επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Όμως, ένας
“κατασταλαγμένος” επενδυτής με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά
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τον καταμερισμό των ενεργητικών του στοιχείων (asset allocation) δεν
“μπερδεύει” τα κεφάλαια που επενδύει στις αγορές ομολόγων με αυτά που
επενδύει στις αγορές μετοχών. Καθώς όμως ο καταμερισμός των
ενεργητικών στοιχείων αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου [αφού ο
επενδυτής ωριμάζει και συνήθως μετατρέπεται σε “αποφυγέα ρίσκου” (risk
averse)], μία στρατηγική ladder portfolio θα τον εξυπηρετήσει καλύτερα αν
αφήσει το χαρτοφυλάκιο άθικτο ως προς τη μορφή, το βάρος (weighting),
και τη διάρκεια των ομολόγων. Βέβαια, αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν
αν συντρέξουν άκρως ειδικές προϋποθέσεις.

Τα κριτήρια επιλογής των ομολόγων πέραν εκείνου της απόδοσης
στη λήξη (yield-to-maturity)

Στην προσέγγιση του ladder portfolio ενδείκνυται η χρησιμοποίηση
ομολόγων που είναι investment grade, δηλαδή αυτών που αποσπούν
βαθμολογία ΒΒΒ ή καλύτερη από την εταιρία αξιολόγησης και
βαθμολόγησης ομολόγων Standard & Poor’s (S&P)

Πίνακας 1: Η αξιολόγηση των εταιρικών ομολόγων από τους οργανισμούς
Standard & Poor’s και Moody’s

S&P           Moody’s    Περιγραφή                                                                                                                                   
AAA           Aaa             Η υψηλότερη δυνατότητα να πληρώνει τόκους και να αποπληρώνει το κεφάλαιο            
ΑΑ              Aa               Πολύ υψηλή δυνατότητα να πληρώνει τόκους και να αποπληρώνει το κεφάλαιο             
A                 A                 Υψηλή ικανότητα να πληρώνει τόκους και να αποπληρώνει το κεφάλαιο                          
ΒΒΒ Βaa Ικανοποιητική δυνατότητα να πληρώνει τους
                                        τόκους και να αποπληρώνει το κεφάλαιο                                                                                 
BB Ba Ο χαμηλότερος βαθμός υιοθέτησης ρίσκου όσον αφορά τη δυνατότητα της

επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους και να αποπληρώνει
                                        το κεφάλαιο στη λήξη                                                                                                                 
Β Β Μεγαλύτερη ευπάθεια στη μη πληρωμή τοκο-χρεολυσίων.
                                        Σήμερα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει τους τόκους και το κεφάλαιο                              
CCC Caa Ευπάθεια και κίνδυνος (σήμερα) για μη αποπληρωμή, η οποία εξαρτάται από
                                        οικονομικές συγκυρίες                                                                                                                
CC Ca Υψηλός βαθμός υιοθέτησης ρίσκου αναφορικά με τη δυνατότητα της επιχείρησης να
                                        πληρώνει τόκους και χρεολύσια                                                                                                
C/CI           C                 Ο μεγαλύτερος βαθμός υιοθέτησης ρίσκου. Δεν γίνονται πληρωμές τόκων                       
D                                     Μη πληρωμή τόκων και χρεολυσίων                                                                                        

Σημειώσεις:  Ο οργανισμός Standard & Poor’s επισυνάπτει στη βαθμολογία του και τα σύμβολα (+)
ή (-) μαζί με τα γράμματα Α,Β,C (Π.χ. AA+, BBB-, κ.τ.λ.) για να διευκρινίσει ότι η ικανότητα
πληρωμής των τοκοχρεολυσίων προς τους κατόχους των ομολόγων θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στο
ανώτατο (+) ή κατώτατο (-) όριο της κατηγορίας βαθμολόγησης. Ο οργανισμός Moody’s κάνει τη
βαθμολόγηση λεπτομερέστερη χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1,2,3 (π.χ. A1, B2, Ba1, κ.τ.λ.).
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Η αξιολόγηση αυτή συσχετίζεται με την ικανότητα της επιχείρησης,
δεδομένης της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και της οικονομικής
συγκυρίας, να πληρώνει τους τόκους των ομολόγων και να αποπληρώνει
το αρχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία του ομολόγου) στη λήξη.

Αυτό συμβαίνει διότι ένα κομμάτι της σκάλας (εκείνο με τα
μακροπρόθεσμα ομόλογα) υποτίθεται ότι παρέχει στον επενδυτή μία
επιπρόσθετη απόδοση (incremental yield). Αν τα παραπάνω
μακροπρόθεσμα ομόλογα δεν είναι investment grade, τότε όχι μόνο θα
παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή τους (high volatility)
επηρεαζόμενα και από τη συμπεριφορά της μετοχής (αν πρόκειται για
ομόλογα επιχειρήσεων) αλλά θα ενέχουν και τον κίνδυνο μη πληρωμής
των τόκων στους κατόχους τους (default risk). Για παράδειγμα, μία εταιρία
με ομόλογο βαθμολογημένο με ΒΒ, μπορεί σήμερα να έχει αρκετά
κεφάλαια για την αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων, όμως λόγω
αντίξοων οικονομικών συνθηκών στο μέλλον μπορεί να βρεθεί σε
αδυναμία πληρωμών. Για το λόγο αυτό, τα αμοιβαία κεφάλαια που
επενδύουν σε ομόλογα με χαμηλή βαθμολογία (high yield bonds),
προσπαθούν να κρατήσουν τη μέση διάρκεια λήξης του χαρτοφυλακίου
ομολόγων μικρή. Επιπρόσθετα, δύσκολα θα συναντήσει κανείς ομόλογο
high yield με μεγάλη διάρκεια γιατί από την πλευρά του επενδυτή το
ομόλογο αυτό θα πρέπει να του αποδίδει σημαντική πρόσθετη απόδοση
ώστε να “κλειδώσει” τα κεφάλαιά του για πολλά χρόνια. Ο κίνδυνος όμως
μη πληρωμής τοκοχρεολυσίων είναι μεγάλος.

Επιστρέφοντας στο ladder portfolio, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα
ομόλογο που βαθμολογείται σήμερα με investment grade, δηλαδή ΒΒΒ,
και θεωρείται αρκετά ασφαλές από άποψης κινδύνου μη πληρωμής τόκων
και χρεολυσίων, μπορεί να μην είναι πια ΒΒΒ μετά από 10 ή 15 χρόνια.
Έχοντας αυτό υπόψη, αν ένας επενδυτής είναι συντηρητικός στις
επενδυτικές του αποφάσεις, τότε θα πρέπει να επιλέξει ομόλογα με βαθμό
ΒΒΒ για το εγγύς μέλλον (βραχυ-μεσοπρόθεσμα, δηλαδή για τα πρώτα
σκαλοπάτια της “σκάλας”) ώστε να αποκομίσει τη μέγιστη δυνατή
απόδοση χωρίς το φόβο του κινδύνου μη πληρωμής τοκοχρεολυσίων. Για
το απώτερο μέλλον (μακροπρόθεσμα), ο επενδυτής θα έπρεπε να επιλέξει
ομόλογα βαθμολογίας Α’ ή καλύτερης.

Οσον αφορά στα άλλα κριτήρια επιλογής των ομολόγων πέραν εκείνου της
απόδοσης στη λήξη αναφέρονται τα ακόλουθα :

Το Κουπόνι του Ομολόγου. Ανάλογα με τις ανάγκες του για εισόδημα, ο
επενδυτής μπορεί να επιλέξει την αγορά ομολόγων που διαπραγματεύονται
σε premium, δηλαδή ομολόγων η τιμή των οποίων στη δευτερογενή αγορά
είναι υψηλότερη από την ονομαστική τιμή του ομολόγου. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε όμως ότι η στρατηγική ladder δεν έχει ως στόχο να ασχοληθεί με
τις τρέχουσες ανάγκες για εισόδημα του επενδυτή. Απλά του προσφέρει :

Α)  Μία απόδοση στην επένδυση σταθερού εισοδήματος μεγαλύτερη από
το συνήθη μέσο όρο σε τέτοιου είδους επενδύσεις.
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Β)  Ρευστότητα κάθε Χ χρόνια (όπου Χ = το μήκος του σκαλοπατιού της
σκάλας).

Γ)  Προστασία από τον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.

Ο επενδυτής μπορεί να “κόψει και να ράψει” τις τρέχουσες ανάγκες του για
εισόδημα βάσει υψηλών ή χαμηλών κουπονιών (δηλαδή ομολόγων που
διαπραγματεύονται σε premium ή discount).

Το Duration του Ομολόγου. Η έννοια του duration στα ομόλογα
σχετίζεται με το χρονικό διάστημα, κατά μέσο όρο, που θα πρέπει ο
επενδυτής να περιμένει μέχρις ότου λάβει και την τελευταία πληρωμή
(αποπληρωμή) από το ομόλογο. Όταν πρόκειται για το λεγόμενο
McCaulley Duration, η έννοια αφορά την ευαισθησία που έχει η τιμή του
ομολόγου στις μεταβολές των επιτοκίων. Δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό
μεταβολής της τιμής του ομολόγου από μία μεταβολή των επιτοκίων κατά
ένα τοις εκατό (1%).

Οι επιπτώσεις στη στρατηγική ladder portfolio σε περιόδους
αύξησης και σε περιόδους μείωσης των επιτοκίων

Ένας επενδυτής που αποφασίζει την υιοθέτηση της στρατηγικής ladder
portfolio δεν θα πρέπει να μεταβάλλει την “σκάλα” παρά μόνο σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η μόνη απόφαση που απομένει λοιπόν στον
επενδυτή είναι το τι θα πράξει με τα κεφάλαια που θα λαμβάνει καθώς
κάθε σκαλοπάτι - ομόλογο φτάνει στη λήξη του.

Αν, για παράδειγμα, το σκαλί έχει μήκος 2 χρόνια και φθάνει στη λήξη του,
τότε ο επενδυτής θα πρέπει να αναρωτηθεί αν χρειάζεται τα κεφάλαια για
προσωπικούς λόγους. Αν όχι, ανεξάρτητα από το αν τα επιτόκια έχουν
πέσει ή ανέβει σε σχέση με εκείνα όταν τα ομόλογα αγοράστηκαν για να
δημιουργήσουν το συγκεκριμένο σκαλί, ο επενδυτής θα πρέπει να
επανεπενδύσει τα κεφάλαια σε ομόλογα 10ετούς διάρκειας (αν 10 χρόνια
είναι για παράδειγμα το μεγαλύτερο σε μήκος - διάρκεια σκαλί). Η
επανεπένδυση θα πρέπει να γίνει σε ομόλογα διάρκειας Χ, όπου Χ =
(χρόνια κάθε σκαλιού) + (χρόνια που απομένουν μέχρι τη λήξη του
ομολόγου με τη μεγαλύτερη διάρκεια).

Για την κατανόηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές των επιτοκίων
διακρίνουμε δύο σενάρια :

Α)  Αν τα επιτόκια είναι σήμερα (δηλαδή τη στιγμή που λήγει το
ομόλογο του πρώτου σκαλιού) υψηλότερα από εκείνα με τα οποία
πρωτοεπενδύθηκαν τα κεφάλαια, τότε επανεπενδύοντας σε νέα ομόλογα
με υψηλότερη απόδοση στη λήξη ο επενδυτής επωφελείται. Αντίθετα, αν
τα κεφάλαια είχαν αρχικά επενδυθεί σε ομόλογα μεγάλης διάρκειας, με τη
αύξηση των επιτοκίων ο επενδυτής θα έβρισκε τον εαυτό του “κολλημένο”
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σε χαμηλές αποδόσεις συγκριτικά με αυτές που προσφέρει η αγορά
σήμερα. Πέραν όμως του γεγονότος ότι απολαμβάνει χαμηλότερη
απόδοση, δεν μπορεί να πουλήσει τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά
καθώς θα λάβει λιγότερα χρήματα από αυτά που πλήρωσε για την αγορά
τους (τα ομόλογα θα πουλάνε πια σε discount).

Β)  Αν τα επιτόκια είναι σήμερα (δηλαδή τη στιγμή που λήγει το ομόλογο
του πρώτου σκαλιού, ή κάθε άλλου σκαλιού) χαμηλότερα από εκείνα με
τα οποία πρωτοεπενδύθηκαν τα κεφάλαια, ο επενδυτής θεωρητικά θα
πρέπει να επανεπενδύσει τα κεφάλαια από τα ομόλογα που λήγουν σε
τίτλους 10 ετών. Πράττοντας αυτό θα συνεχίσει να απολαμβάνει απόδοση
μεγαλύτερη από εκείνη άλλων επιλογών όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Διαχείρισης Διαθεσίμων ή τα Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificates of
Deposit – CD’s). Ένα 10ετές ομόλογο για παράδειγμα κάτω από συνθήκες
κανονικής καμπύλης αποδόσεων (upward sloping / normal yield curve) θα
αποδίδει περισσότερο από ένα ομόλογο διάρκειας ενός έτους. Τέλος, ο
επενδυτής έχει την εκλογή να επανεπενδύσει τα κεφάλαιά του στην αγορά
μετοχών, καθώς οι μετοχικές αξίες ανατιμώνται σε περιόδους χαμηλών
επιτοκίων. Αυτό συμβαίνει διότι οι επενδυτές δεν είναι διατεθειμένοι να
επενδύσουν σε ομόλογα όταν οι αποδόσεις είναι χαμηλές, ενώ από την
άλλη πλευρά, οι αποδόσεις στην αγορά μετοχών καθίστανται
ελκυστικότερες.

Το “trade-off” μεταξύ ρίσκου και απόδοσης στην περίπτωση του
ladder portfolio σε σχέση με μια παραδοσιακή επένδυση σε
ομόλογα

Σε ένα κανονικό περιβάλλον επιτοκίων η καμπύλη αποδόσεων έχει θετική
κλίση. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια των ομολόγων
τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση στη λήξη. Συνεπώς, αγοράζοντας όχι
μόνο ομόλογα μικρής διάρκειας αλλά τοποθετώντας κεφάλαια “πιο έξω”
(πιο μακροχρόνια) στην καμπύλη αποδόσεων, ο επενδυτής μπορεί να
εξασφαλίσει μία υψηλότερη συνολικά απόδοση για το χαρτοφυλάκιό του
που αποτελείται από ομόλογα.

Από το Γράφημα 2 με κανονική καμπύλη αποδόσεων μπορεί εύκολα να
γίνει αντιληπτό ότι μετά από ένα σημείο (π.χ. 12 χρόνια για την περίπτωση
των Η.Π.Α.) η απόδοση στη λήξη των ομολόγων δεν αυξάνεται με τον ίδιο
ρυθμό που αυξάνεται για μικρότερες διάρκειες. Για το λόγο αυτό, θα
μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν οι επενδυτές ότι δεν υπάρχει
πραγματικό όφελος αγοράζοντας ομόλογα διάρκειας 30 ετών τη στιγμή
που ένα 12ετές ομόλογο προσφέρει το 96% της απόδοσης του 30ετούς στη
λήξη. Από πολλούς διαχειριστές, το σημείο κοντά στα 12 χρόνια, θεωρείται
ως εκείνο με τη μεγαλύτερη “πραγματική” διάρκεια, και για αυτό το λόγο
το μήκος της σκάλας προσδιορίζεται στα 12 χρόνια.

Αν το περιβάλλον των επιτοκίων δεν είναι “κανονικό,” δηλαδή αν η
καμπύλη αποδόσεων έχει αρνητική κλίση, τότε υπάρχει πρόβλημα στην
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προσπάθεια των διαχειριστών να υπερασπιστούν τη στρατηγική ladder και
να χρησιμοποιήσουν ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. Δεν θα πρέπει να
παραμερίζεται όμως το γεγονός ότι όταν το φαινόμενο αυτό έρχεται στο
προσκήνιο1, τότε είναι προτιμότερο για τους επενδυτές να τηρηθεί στάση
αναμονής και τα κεφάλαια να επενδυθούν σε βραχυπρόθεσμους τίτλους
εφόσον αυτοί αποδίδουν περισσότερο από τους μακροπρόθεσμους

Καθώς όμως η χρηματαγορά επανέρχεται στη συνηθισμένη μορφή της
(“κανονική” καμπύλη αποδόσεων), μία στρατηγική ladder portfolio είναι
απόλυτα ενδεδειγμένη για την καλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο
ρίσκο. Και αυτό είναι ακριβώς το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης
στρατηγικής εφόσον για κάθε ύψος ρίσκου, η απόδοση από το ladder
portfolio είναι καλύτερη από τις υπόλοιπες.

Φυσικά, δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι η σημαντικότερη προσφορά της
στρατηγικής αυτής είναι η απομάκρυνση του επενδυτή από ενδεχόμενους
συναισθηματισμούς όσον αφορά στο ύψος των επιτοκίων. Αυτό ισχύει
διότι όπως είναι ευρύτερα γνωστό στον κόσμο των επενδύσεων, οι
επενδυτικές αποφάσεις βασισμένες στο συναίσθημα μπορεί να οδηγήσουν
σε “ηλίθια” λάθη.

Αναδημοσίευση Ειδικής Μελέτης από το Περιοδικό “ΧΡΗΜΑ”   (*)

                                                
1 Όπως συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση και ο αυξημένος
πληθωρισμός οδήγησαν τα επιτόκια σε δυσθεώρητα ύψη (περίπου 14% στις Η.Π.Α.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :

Καμπύλες Αποδόσεων Διαφόρων Χωρών στις 28 / 10 / 1997
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Μ. Βρετανία  -  Καμπύλη Αποδόσεων    28/10/1997 
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