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Διεθνή Χρηματοοικονομικά Κέντρα
Λόγω εξωτερικών οικονο+ιών και ιστορικών συγκυριών, τα κυριότερα διεθνή χρη+ατοοικονο+ικά κέντρα
βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Φραγκφούρτη, το Χονγκ Κονγκ και το Τόκυο.
Στα κέντρα αυτά ανταλλάσονται τίτλοι εκJεφρασ+ένοι σε διάφορα νο+ίσ+ατα, 24 ώρες το 24ώρο. Λόγω
της εξέλιξης των τηλεJικοινωνιακών συστη+άτων, +εγάλο +έρος των συναλλαγών γίνεται Jλέον
ηλεκτρονικά, ακό+η και εκτός αυτών των διεθνών χρη+ατοJιστωτικών κέντρων.
Οι διάφοροι τίτλοι, εκJεφρασ+ένοι σε διάφορα νο+ίσ+ατα, αγοράζονται και Jωλούνται αJό
διαJραγ+ατευτές Jου στεγάζονται σε +εγάλα διεθνή τραJεζικά και +η τραJεζικά χρη+ατοJιστωτικά
ιδρύ+ατα.
Οι διαJραγ+ατευτές είτε ανταλλάσουν αJοθέ+ατα τίτλων Jου έχουν στη διάθεσή τους, είτε για
λογαριασ+ό Jελατών, είτε για λογαριασ+ό του χρη+ατοJιστωτικού ιδρύ+ατος το οJοίο εκJροσωJούν.
Στόχος τους είναι να κάνουν κέρδη, αγοράζοντας φθηνά και Jουλώντας ακριβά.
Οι διαJραγ+ατευτές στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρη+αταγορές είναι συνήθως εξειδικευ+ένοι σε
κάJοια αJό τις αγορές ή υJοαγορές, όJως την αγορά ο+ολόγων, +ετοχών, συναλλάγ+ατος ή Jαραγώγων.
Ειδικότερα, στις χρη+αταγορές, όJου διαJραγ+ατεύονται βραχυJρόθεσ+ους τίτλος, +ε τη συλλογική τους
συ+Jεριφορά, και +ε τη συ+Jεριφορά των εντολέων τους, εJηρεάζουν, αν δεν καθορίζουν, τόσο τα διεθνή
εJιτόκια όσο και τις ισοτι+ίες των νο+ισ+άτων.
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Ε+Jορικές ΤράJεζες
Μη ΤραJεζικά
Χρη+ατοοικονο+ικά Ιδρύ+ατα
Μεγάλες ΕJιχειρήσεις
(Πολυεθνικές)
Κεντρικές ΤράJεζες και
Κυβερνήσεις
Ιδιώτες +ε Μεγάλη Περιουσία
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Οι Εμπορικές Τράπεζες
Οι ε+Jορικές τράJεζες βρίσκονται στο εJίκεντρο των διεθνών κεφαλαιαγορών και χρη+αταγορών,
καθώς αφενός +εν Jαίζουν κεντρικό ρόλο στο διεθνές σύστη+α Jληρω+ών, και αφετέρου γιατί
δραστηριοJοιούνται σε ένα ευρύ φάσ+α χρη+ατοοικονο+ικών δραστηριοτήτων.
Τα στοιχεία του Jαθητικού τους Jεριλα+βάνουν καταθέσεις διαφορετικών Jροθεσ+ιών, καθώς και
δάνεια αJό άλλες τράJεζες και +η τραJεζικά χρη+ατοοικονο+ικά ιδρύ+ατα, +έσω της διατραJεζικής
αγοράς.
Τα στοιχεία του ενεργητικού τους Jεριλα+βάνουν δάνεια (σε νοικοκυριά, εJιχειρήσεις και
κυβερνήσεις), καταθέσεις σε άλλες τράJεζες και ο+όλογα.
Οι +εγάλες και Jολυεθνικές τράJεζες αναλα+βάνουν και άλλες δραστηριότητες όJως η αναδοχή
νέων εκδόσεων +ετοχών και ο+ολόγων, η δια+εσολάβηση σε συγχωνεύσεις και εξαγορές
εJιχειρήσεων, και η διαχείριση χαρτοφυλακίου για +εγάλους Jελάτες.
Ένα αJό τα κύρια χαρακτηριστικά της διεθνούς τραJεζικής είναι ότι οι τράJεζες είναι Jολλές φορές
σε θέση να αναλάβουν δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές τις οJοίες δεν εJιτρέJεται να
διεκJεραιώσουν στην αγορά αJό την οJοία Jροέρχονται. Αυτή η ασυ++ετρία στην εJοJτεία των
τραJεζών +εταξύ χωρών ήταν και ένας αJό τους λόγους για τη +εγάλη άνοδο της διεθνούς
τραJεζικής στα τελευταία Jενήντα χρόνια.
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Μη Τραπεζικά Χρηματοικονομικά Ιδρύματα
Ασφαλιστικές εταιρείες, Συνταξιοδοτικά Κεφάλαια, Α+οιβαία Κεφάλαια και Αντισταθ+ιστικά
Κεφάλαια, ΕJενδυτικές ΤράJεζες (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lazard)
Οι εJενδυτικές τράJεζες διαφέρουν αJό τις ε+Jορικές τράJεζες ως Jρος το ότι ειδικεύονται στην
αναδοχή εκδόσεων τίτλων όJως +ετοχές, ο+ολόγα και Jαράγωγά, σε τιτλοJοιήσεις δανείων, σε
αγοραJωλησίες +ετοχών και ο+ολόγων και Jαραγώγων και σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Η άνοδος των εJενδυτικών τραJεζών οφείλεται στο ότι το 1993 οι ΗΠΑ αJαγόρευσαν στις ε+Jορικές
τους τράJεζες να αναλα+βάνουν αυτές τις δραστηριότητες, λόγω των κινδύνων Jου συνεJάγονται.
Η διεθνής χρη+ατοοικονο+ική κρίση του 2007 και 2008 χειροτέρευσε λόγω της κατάρρευσης δύο
εJενδυτικών τραJεζών, της Bear Stearns και της Lehman Brothers. Η αJαγόρευση των ε+Jορικών
τραJεζών να αναλα+βάνουν δραστηριότητες εJενδυτικής τραJεζικής στις ΗΠΑ είχε καταργηθεί
+ερικώς το 1999.
Σε κάθε JερίJτωση, εJειδή η αJαγόρευση αυτή δεν αφορούσε τις διεθνείς δραστηριότητες των
α+ερικανικών ε+Jορικών τραJεζών, +εγάλες ε+Jορικές τράJεζες όJως η Citi, η J.P. Morgan Chase
δραστηριοJούνταν έντονα στη διεθνή εJενδυτική τραJεζική, ανταγωνιζό+ενες τις α+ιγώς
εJενδυτικές τράJεζες. Σή+ερα, η διάκριση +εταξύ ε+Jορικών και εJενδυτικών τραJεζών έχει
α+βλυνθεί.
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Μεγάλες Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Οι +εγάλες Jολυεθνικές, όJως η Exxon Mobil, η Αpple, η Coca Cola, η IMB,
η Nike, η Toyota, η Nestle, η Unilever και άλλες, σχεδόν καθη+ερινά
χρη+ατοδοτούν τις δραστηριότητές τους +έσω των διεθνών χρη+αταγορών
και κεφαλαιαγορών. Χρησι+οJοιούν τόσο τραJεζικά δάνεια, όσο και διεθνή
ο+όλογα και +ετοχές, εκJεφρασ+ένα σε διαφορετικά νο+ίσ+ατα.
Η δραστηριότητα των Jολυεθνικών εJιχειρήσεων, και ειδικά οι ά+εσες
ξένες εJενδύσεις εJίσης χρη+ατοδοτείται +έσω των διεθνών
κεφαλαιαγορών και χρη+αταγορών.
ΕJιJλέον, οι +εγάλες εJιχειρήσεις εJενδύουν τα αJοθε+ατικά τους +έσω
των διεθνών κεφαλαιαγορών και χρη+αταγορών. Σε αυτό το ρόλο
συ+Jεριφέρονται όJως και οι υJόλοιJοι εJενδυτές, διασJείροντας τους
κινδύνους.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Κεντρικές Τράπεζες και Κυβερνήσεις
Οι κεντρικές τράJεζες και οι κυβερνήσεις είναι η τελευταία
+εγάλη κατηγορία συ++ετεχόντων στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές και χρη+αταγορές.
Οι κεντρικές τράJεζες Jαρε+βαίνουν συστη+ατικά στις
χρη+αταγορές, Jροκει+ένου να εJηρέασουν τα βραχυχρόνια
εJιτόκια, αλλά συχνά Jαρε+βαίνουν και στις αγορές
συναλλάγ+ατος.
Πολλές κυβερνήσεις και φορείς του δη+οσίου διαφόρων
χωρών συχνά δανείζονται αJό τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και
τις διεθνείς τράJεζες.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Ο Ρόλος των Διεθνών Κεφαλαιαγορών και
Χρηματαγορών

Χρη+ατοδότηση διεθνούς ε+Jορίου αγαθών και
υJηρεσιών
Χρη+ατοδότηση ελλει++άτων ισοζυγίων Jληρω+ών
(διαχρονικό ε+Jόριο) και ά+εσων ξένων εJενδύσεων.
∆ιεθνείς ΕJενδύσεις Χαρτοφυλακίου και ∆ιασJορά των
Κινδύνων
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Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος
∆ιεθνές αJοκεντρω+ένο δίκτυο διαJραγ+ατευτών
Νό+ισ+α όχη+α το δολάριο ΗΠΑ
Συναλλαγ+ατικές Ισοτι+ίες
Τρέχουσες Συναλλαγές (spot)
Συναλλαγές Ανταλλαγών (swap)
Προθεσ+ιακές Συναλλαγές (forward)
Ευρωκαταθέσεις και Ευρωνο+ίσ+ατα
Τα διάφορα νο+ίσ+ατα αγοράζονται και Jωλούνται αJό διαJραγ+ατευτές Jου στεγάζονται σε
+εγάλα διεθνή χρη+ατοJιστωτικά ιδρύ+ατα. Οι διαJραγ+ατευτές διακρατούν αJοθέ+ατα
νο+ισ+άτων, και στόχος τους είναι να κάνουν κέρδη, αγοράζοντας φθηνά και Jουλώντας ακριβά.
Η αγορά συναλλάγ+ατος χαρακτηρίζεται αJό +εγάλη ρευστότητα και το όγκος των συναλλαγών
είναι τεράστιος. Ο όγκος των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγ+α είναι Jολύ +εγαλύτερος αJό τον
όγκο των συναλλαγών Jου είναι αJαραίτητος για το διεθνές ε+Jόριο.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
Η τι+ή του δολαρίου σε ξένο συνάλλαγ+α (J.χ 0,77 ευρώ ανά δολάριο) καλείται η
συναλλαγ+ατική ισοτι+ία σε Ευρω,αϊκούς όρους.
Το αντίστροφο, δηλαδή η τι+ή ενός νο+ίσ+ατος σε δολάρια (J.χ 1,3 δολάρια ανά
ευρώ) είναι η συναλλαγ+ατική ισοτι+ία σε Α"ερικανικούς όρους.
Μία αύξηση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας σε ευρωJαϊκούς όρους ση+αίνει ότι
το νο+ισ+α υJοτί+ηθηκε έναντι του δολαρίου, ενώ +ία αύξηση της
συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας σε α+ερικανικούς όρους ση+αίνει ότι το νό+ισ+α
ανατι+ήθηκε έναντι του δολαρίου.
Εφεξής, θα χρησι+οJοιού+ε τον ορισ+ό της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας S σε
α+ερικανικούς όρους, δηλαδή δολάρια ανά ευρώ. Αυτό ση+αίνει ότι +ία αύξηση
της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας ισοδυνα+εί +ε ανατί+ηση (ενίσχυση) του ευρώ
και υJοτί+ηση (αJοδυνά+ωση) του δολαρίου, καθώς χρειάζονται Jερισσότερα
δολάρια ανά ευρώ.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Συναλλαγματική Ισοτιμία Δολαρίου Ευρώ
Όταν δη+ιουργήθηκε το ευρώ, στις αρχές του 1999, η ισοτι+ία του αJέναντι στο δολάριο ήταν 1,179
δολάρια ανά ευρώ.
Για τα Jρώτα δύο χρόνια, το ευρώ υJοτι+ήθηκε αJέναντι στο δολάριο, +ε κατώτατο ση+είο στις 26
Οκτωβρίου 2000, όταν έφθασε τα 0,825 δολάρια ανά ευρώ.
ΑJό τις αρχές του 2002 το ευρώ άρχισε να ανατι+άται αJέναντι στο δολάριο, αν και η ανατί+ηση
αυτή είχε Jολλές διακυ+άνσεις. Ο Jρώτος κύκλος της ανατί+ησης του ευρώ ολοκληρώθηκε στα τέλη
του 2004, όταν η ισοτι+ία του ευρώ έφθασε το 1,363 δολάρια ανά ευρώ. Ένας δεύτερος τριετής κύκλος
ανατί+ησης του ευρώ ξεκίνησε στις αρχές του 2006.
Στις 15 ΣεJτε+βρίου του 2008, η+έρα κατάρρευσης της Lehman Brothers η ισοτι+ία του ευρώ
βρισκόταν στο ιστορικά υψηλότερο ση+είο της, 1,599 δολάρια ανά ευρώ. Μέσα σε ένα +ήνα η ισοτι+ία
του ευρώ είχε καταρρεύσει στα 1,246 δολάρια ανά ευρώ (27 Οκτωβρίου 2008).
Μεταξύ του 2009 και των +έσων του 2014, η ισοτι+ία ευρώ δολαρίου διακυ+αίνεται σε ένα εύρος
+εταξύ 1,5 και 1,2 δολαρίων ανά ευρώ.
ΑJό τα +έσα του 2014 έως τα +έσα του 2015 το ευρώ ση+ειώνει νέα Jτώση, κατά JερίJου 25%, και
έκτοτε διακυ+αίνεται σε ένα εύρος Jερί το 1,1 δολάρια ανά ευρώ. Στις 14 ΑJριλίου 2020 η ισοτι+ία
ήταν 1,0963 δολάρια ανά ευρώ.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Ο Ρόλος του Δολαρίου στην Αγορά Συναλλάγματος
Το δολάριο των ΗΠΑ θεωρείται το νό"ισ"α όχη"α για τις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγ+ατος.
Για Jαράδειγ+α, για να +ετατρέψει κανείς στερλίνες σε γιεν θα +Jορούσε να το κάνει είτε +ε +ία είτε +ε δύο
συναλλαγές, +έσω του δολαρίου. Μία συναλλαγή για να +ετατραJούν οι στερλίνες σε δολάρια, και +ία για να
+ετατραJούν τα δολάρια σε γιέν.
Λόγω του βάθους, δηλαδή του +εγάλου όγκου των συναλλαγών, στην αγορά δολαρίων, και των οικονο+ιών
κλί+ακας Jου συνεJάγεται, το κόστος αυτής της τριγωνικής συναλλαγής είναι συνήθως +ικρότερο αJό την
αJευθείας συναλλαγή των στερλινών σε γιέν. Για το λόγο αυτό, το δολάριο χρησι+οJοιείται ως όχη+α ακό+η και
για συναλλαγές Jου αφορούν άλλα νο+ίσ+ατα και όχι το ίδιο το δολάριο.
Στην αγορά συναλλάγ+ατος, λόγω των εξισορροJητικών συναλλαγών (arbitrage), δεν +Jορεί να υJάρχουν +η
αξιοJοιη+ένες δυνατότητες κερδών αJό τριγωνικές συναλλαγές στα διάφορα νο+ίσ+ατα.
Για Jαράδειγ+α, αν S1 είναι ισοτι+ία της στερλίνας σε δολάρια, S2 η ισοτι+ία του ευρώ σε δολάρια και S3 η ισοτι+ία
της στερλίνας σε ευρώ, και οι συναλλαγές είναι χωρίς κόστος, στην ισορροJία δεν +Jορεί Jαρά να ισχύει,
S1 = S3 x S2
Αν κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, κάJοιοι διαJραγ+ατευτές θα +Jορούσαν να κάνουν κέρδη αγοράζοντας στην αγορά Jου
ένα νό+ισ+α είναι υJοτι+ή+ενο και Jωλώντας ταυτόχρονα στην αγορά Jου είναι υJερτι+η+ένο. Μέσω αυτών των
κερδοσκοJικών συναλλαγών, οι ισοτι+ίες θα +εταβάλλονταν ά+εσα, ώστε η σχέση αυτή να ισχύει και να +ην
υJάρχουν Jεραιτέρω ευκαιρίες Jραγ+ατοJοίησης κερδών. Αυτός είναι ο ρόλος του arbitrage.
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Κατηγορίες Συναλλαγών στην Αγορά Συναλλάγματος
Τρέχουσες συναλλαγές (spot), όJου η αγοραJωλησία κλείνει ά+εσα (στην Jραγ+ατικότητα εντός δύο η+ερών). Αυτές
Jροσδιορίζουν τις τρέχουσες ισοτι"ίες.
Συναλλαγές ανταλλαγών (swap), στις οJοίες το νό+ισ+α Jου αγοράζεται (Jωλείται) σή+ερα εJαναJωλείται
(εJαναγοράζεται) σε +ία +ελλοντική η+ερο+ηνία. Η τι+ή τόσο της τρέχουσας όσο και της +ελλοντικής
αγοραJωλησίας Jροσδιορίζεται σή+ερα.
Προθεσ"ιακές συναλλαγές (forward transactions). Αυτές είναι ση+ερινές συ+φωνίες, για +ελλοντική αγοραJωλησία
ενός νο+ίσ+ατος. Η τι+ή, η Jοσότητα και η η+ερο+ηνία της ανταλλαγής (Jροθεσ+ία) Jροσδιορίζονται σή+ερα.
Η ισοτι"ία ανταλλαγής (swap rate) είναι η διαφορά +εταξύ της ισοτι+ίας εJαναγοράς (εJαναJώλησης) και της
ισοτι+ίας της αρχικής Jώλησης (αγοράς). Η τρεχουσα ισοτι"ία και η ισοτι"ία ανταλλαγής Jροσδιορίζουν την
,ροθεσ"ιακή ισοτι"ία (forward exchange rate).
Συναλλαγές ανταλλαγών και Jροθεσ+ιακές συναλλαγές γίνονται για 1 και 2 εβδο+άδες, καθώς και για 1, 3, 6 και 12
+ήνες.
Λέ+ε ότι ένα νό+ισ+α συναλλάσεται +ε υJερτί+η+α (premium) όταν η Jροθεσ+ιακή ισοτι+ία είναι υψηλότερη αJό την
τρέχουσα ισοτι+ία (+ε τον Α+ερικανικό ορισ+ό). Στην αντίθετη JερίJτωση συναλλάσεται +ε έκJτωση (discount).
Η +εγάλη Jλειοψηφία των συναλλαγών στην αγορά συναλλάγ+ατος είναι τρέχουσες συναλλαγές +εταξύ
διαJραγ+ατευτών. Οι συναλλαγές ανταλλαγών είναι JερίJου το 1/3 του όγκου των συνολικών συναλλαγών. Οι
Jροθεσ+ιακές συναλλαγές είναι Jολύ +ικρό Jοσοστό του συνολικού όγκου.
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Ευρωκαταθέσεις και Ευρωνομίσματα
Ευρωνό+ισ+α είναι +ία κατάθεση σε ξένο νό+ισ+α, εκτός της χώρας έκδοσης αυτού του νο+ίσ+ατος.
Μία κατάθεση σε δολάρια σε +ία τράJεζα του Λονδίνου είναι +ία κατάθεση ευρωδολαρίων, ενώ +ία
κατάθεση σε γιεν σε +ία τράJεζα της Νέας Υόρκης είναι +ία κατάθεση ευρωγιέν.
Οι Jερισσότερες ευρωκαταθέσεις είναι καταθέσεις σταθερού εJιτοκίου, +ε Jροθεσ+ίες Jου αντανακλούν
αυτές Jου είναι διαθέσι+ες για swaps και Jροθεσ+ιακές αγοραJωλησίες συναλλάγ+ατος.
Ποια είναι αυτά τα εJιτόκια.
Το LIBOR (London Interbank Offer Rate) είναι το εJιτόκιο στο οJοίο οι τράJεζες είναι διατεθει+ένες να
δανείσουν δολάρια ή στερλίνες στις Jιο αξιόJιστες τράJεζες και εJιχειρήσεις Jου +ετέχουν στην
διατραJεζική αγορά του Λονδίνου. ∆άνεια σε λιγότερο αξιόJιστες τράJεζες και εJιχειρήσεις, έχουν
υψηλότερο εJιτόκιο αJό το LIBOR (premium).
Το EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) είναι το εJιτόκιο στο οJοίο οι τράJεζες είναι διατεθει+ένες να
δανείσουν στις Jιο αξιόJιστες τράJεζες και εJιχειρήσεις Jου +ετέχουν στην διατραJεζική αγορά του ευρώ.
∆άνεια σε λιγότερο αξιόJιστες τράJεζες και εJιχειρήσεις, έχουν υψηλότερο εJιτόκιο αJό το EURIBOR
(premium).
Το LIBOR και το EURIBOR διαφέρουν ανάλογα +ε τη διάρκεια του δανείου (αJό +ία εβδο+άδα έως 12
+ήνες).
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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To Euribor
Το Euribor (Euro Interbank Offered Rate) είναι συντο+ογραφία για το
διατραJεζικό εJιτόκιο του ευρώ. Τα εJιτόκια Euribor βασίζονται στα +έσα
εJιτόκια στα οJοία +ια +εγάλη ο+άδα ευρωJαϊκών τραJεζών δανείζεται
κεφάλαια +εταξύ τους. ΥJάρχουν διαφορετικές λήξεις, Jου κυ+αίνονται αJό
+ία εβδο+άδα έως ένα έτος.
Τα εJιτόκια Euribor θεωρούνται τα Jιο ση+αντικά εJιτόκια αναφοράς στην
ευρωJαϊκή αγορά χρή+ατος. Τα εJιτόκια Jαρέχουν τη βάση για την τι+ή και
τα εJιτόκια όλων των ειδών των χρη+ατοοικονο+ικών Jροϊόντων, όJως
ανταλλαγές εJιτοκίων, συ+βόλαια +ελλοντικής εκJλήρωσης εJιτοκίων,
λογαριασ+ούς αJοτα+ίευσης και ενυJόθηκα δάνεια. Αυτός είναι ο ακριβής
λόγος για τον οJοίο Jολλοί εJαγγελ+ατίες καθώς και άτο+α Jαρακολουθούν
εντατικά την εξέλιξη των τι+ών του Euribor, η οJοία βεβαίως σχετίζεται +ε τα
εJιτόκια τα οJοία Jροσδιορίζει η ΕυρωJαϊκή Κεντρική ΤράJεζα (ΕΚΤ).
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Το EURIBOR
(1 εβδομάδα, 3 μήνες, 12 μήνες)
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Καλυμμένη Ισοδυναμία των Επιτοκίων
ΥJοθέστε έναν εJενδυτή Jου θέλει να καταθέσει 1 εκατο++ύριο δολάρια για τρεις +ήνες. Αν
καταθέσει τα χρή+ατα του σε +ία ευρωκατάθεση δολαρίων, στο τέλος των τριών +ηνών θα
εισJράξει 1 + i*
t εκατο++ύρια δολάρια, όJου i*
t είναι το ονο+αστικό εJιτόκιο του δολαρίου.
Αν κάνει +ία συναλλαγή ανταλλαγής (swap) +ε το ευρώ, αγοράζοντας 1/S ευρώ σή+ερα και
+εταJωλώντας στην Jροθεσ+ιακή ισοτι+ία των τριών +ηνών F, σε τρεις +ήνες θα εισJράξει
(1 + it)(Ft /St) δολάρια, όJου it είναι το ονο+αστικό εJιτόκιο του ευρώ.
Στην ισορροJία, αυτές οι δύο συναλλαγές θα JρέJει να έχουν την ίδια αJόδοση. Αν όχι, η
υJερβάλλουσα ζήτηση για τη συναλλαγή Jου έχει τη +εγαλύτερη αJόδοση θα +εταβάλλει τις
ισοτι+ίες ά+εσα +ε αJοτέλεσ+α η σχέση αυτή να ικανοJοιείται. Αυτός είναι ο ρόλος των
εξισορροJητικών συναλλαγών (arbitrage).
Κατά συνέJεια, οι τρέχουσες ισοτι+ίες (S), οι Jροθεσ+ιακές ισοτι+ίες (F) και τα εJιτόκια των
ευρωκαταθέσεων (i για € και i* για $) θα JρέJει να ικανοJοιούν τη σχέση,

1 + i*
t = (1 + it )(Ft /St )
Η σχέση αυτή ονο+άζεται καλυ""ένη ισοδυνα"ία των ε,ιτοκίων.
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Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων
ΥJοθέστε τώρα έναν εJενδυτή Jου θέλει να εJενδύσει 1 εκατο++ύριο δολάρια για τρεις +ήνες.
Αν καταθέσει τα χρή+ατα του σε +ία ευρωκατάθεση δολαρίων, στο τέλος των τριών +ηνών θα εισJράξει 1 + i*
t
εκατο++ύρια δολάρια.
Ο εJενδυτής υJοτίθεται ότι είναι ουδέτερος αJέναντι στον κίνδυνο. Αν αγοράσει 1/S ευρώ σή+ερα και κάνει +ία
ευρωκατάθεση ευρώ, στο τέλος των τριών +ηνών θα εισJράξει (1 + it )/St εκατο++ύρια ευρώ. Αν τα +ετατρέψει α+έσως σε
δολλάρια στην τρέχουσα ισοτι+ία Jου θα ισχύει σε τρεις +ήνες, τότε θα εισJράξει (1 + it )(St+1 /St ) εκατο++ύρια δολάρια.
Το Jρόβλη+α είναι ότι δεν γνωρίζει την ισοτι+ία η οJοία θα ισχύει σε τρεις +ήνες, και θα JρέJει να σχη+ατίσει Jροσδοκίες
e
για αυτήν. Κατά συνέJεια, η Jροσδοκώ+ενη αJόδοση σε δολάρια της εJένδυσής του σε ευρώ ισούται +ε, (1 + it )(St+1
/St ),
e
όJου St+1
είναι η Jροσδοκία του για την τρέχουσα ισοτι+ία του ευρώ σε τρεις +ήνες.
Στην ισορροJία, αυτές οι δύο συναλλαγές θα JρέJει να έχουν την ίδια Jροσδοκώ+ενη αJόδοση. Αν όχι, η υJερβάλλουσα
ζήτηση για τη συναλλαγή Jου έχει τη +εγαλύτερη Jροσδοκώ+ενη αJόδοση θα +εταβάλλει τις ισοτι+ίες ά+εσα +ε
αJοτέλεσ+α η σχέση αυτή να ικανοJοιείται. Αυτός είναι ο ρόλος των εξισορροJητικών συναλλαγών (arbitrage).
Κατά συνέJεια, για εJενδυτές οι οJοίοι είναι ουδέτεροι αJέναντι στον κίνδυνο, οι τρέχουσες ισοτι+ίες (St), οι
e
Jροσδοκώ+ενες +ελλοντικές ισοτι+ίες (St+1
) και τα εJιτόκια των ευρωκαταθέσεων (i για € και i* για $) θα JρέJει να
ικανοJοιούν τη σχέση,
e
1 + i*
t = (1 + it )(St+1 /St )

Η σχέση αυτή ονο+άζεται ακάλυ,τη ισοδυνα"ία των ε,ιτοκίων, δεδο+ένου ότι οι εJενδυτές δεν καλύJτονται αJέναντι στον
κίνδυνο οι Jροσδοκίες τους να αJοδειχθούν λανθασ+ένες.
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Προθεσμιακή Ισοτιμία, Προσδοκώμενη Μελλοντική Ισοτιμία
και Προσδιορισμός της Τρέχουσας Συναλλαγματικής Ισοτιμίας
Το κέρδος αJό +ία Jροθεσ+ιακή συναλλαγή, ή +ία συναλλαγή ανταλλαγής στην αγορά
συναλλάγ+ατος ισούται +ε τη διαφορά της Jροθεσ+ιακής ισοτι+ίας αJό την τρέχουσα ισοτι+ία, τη
στιγ+ή της λήξης της Jροθεσ+ίας. Κατά συνέJεια, τη στιγ+ή της σύναψης της Jροθεσ+ιακής
συναλλαγής, ή της συναλλαγής ανταλλαγής, +ε τη υJόθεση της ουδετερότητας αJέναντι στον κίνδυνο
(risk neutrality), θα JρέJει να ισχύει ότι,
e
Ft = St+1
e
όJου St+1
η Jροσδοκώ+ενη +ελλοντική ισοτι+ία. Αν αυτό ισχύει, τότε η καλυ++ένη ισοδυνα+ία των
εJιτοκίων Jροσδιορίζεται αJό την ακάλυJτη ισοδυνα+ία των εJιτοκίων. Στη συνέχεια θα υJοθέσου+ε
ότι αυτό ισχύει.

Κατά συνέJεια, +ε την υJόθεση της ουδετερότητας των εJενδυτών αJέναντι στον κίνδυνο, η τρέχουσα
ισοτι+ία Jροσδιορίζεται αJό την ακάλυJτη ισοδυνα+ία των εJιτοκίων. Αυτή +Jορεί να γραφεί ως,

St =

e
St+1

1 + it
1 + i*
t

Κατά συνέJεια, οι τρέχουσες ισοτι+ίες Jροσδιορίζονται αJό τις διαφορές των εJιτοκίων +εταξύ των
χωρών και αJό τις Jροσδοκίες των εJενδυτών για τη +ελλοντική τους εξέλιξη.
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Επιτόκια, Προσδοκίες και Τρέχουσα Συναλλαγματική
Ισοτιμία
ΑJό την ακάλυJτη ισοδυνα+ία των εJιτοκίων JροκύJτει ότι,

St =

e
St+1

1 + it
1 + i*
t

Κατά συνέJεια, τρεις είναι οι Jαράγοντες Jου Jροσδιορίζουν την τρέχουσα συναλλαγ+ατική
ισοτι+ία του ευρώ σε δολάρια.
Πρώτον, το τρέχον ονο+αστικό εJιτόκιο του ευρώ it. Όσο υψηλότερο είναι το τρέχον ονο+αστικό
εJιτόκιο του ευρώ τόσο υψηλότερη είναι η τρέχουσα συναλλαγ+ατική ισοτι+ία.
∆εύτερον, το τρέχον ονο+αστικό εJιτόκιο του δολαρίου i*
t . Όσο υψηλότερο είναι το τρέχον
ονο+αστικό εJιτόκιο του δολαρίου, τόσο χα+ηλότερη είναι η τρέχουσα συναλλαγ+ατική ισοτι+ία του
ευρώ.
e
Τέλος, τρίτος Jαράγων είναι η Jροσδοκώ+ενη +ελλοντική ισοτι+ία του ευρώ St+1
. Όσο υψηλότερη
είναι η Jροσδοκώ+ενη +ελλοντική ισοτι+ία, τόσο υψηλότερη είναι και η τρέχουσα συναλλαγ+ατική
ισοτι+ία.

Τι Jροσδιορίζει ό+ως τις Jροσδοκίες των εJενδυτών.
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Προσδοκίες για τα Μελλοντικά Επιτόκια
ΑJό την ακάλυJτη ισοδυνα+ία των εJιτοκίων JροκύJτει ότι,
e
St = St+1

1 + it
1 + i*
t

Άν οι εJενδυτές έχουν ορθολογικές ,ροσδοκίες, τότε ισχύει ότι,
e
e
St+1
= St+2

e
1 + it+1

1+

*e
it+1

e
e
= St+3
, St+2

e
1 + it+2

1+

*e
it+2

e
e
= St+n+1
, … St+n

e
1 + it+n

*e
1 + it+n

Αντικαθιστώντας, στην αρχική εξίσωση,

St =

e
St+n+1

e
e
1 + it+n
1 + it 1 + it+1
...
*e
*e
1 + i*
1
+
i
1 + it+n
t
t+1

H τρέχουσα ονο+αστική συναλλαγ+ατική ισοτι+ία εξαρτάται αJό την Jροσδοκώ+ενη Jορεία των +ελλοντικών
ονο+αστικών εJιτοκίων και αJό την Jροσδοκώ+ενη τι+ή σε κάJοιο αJώτερο +έλλον.
Κατά συνέJεια, δεν είναι +όνο τα τρέχοντα ονο+αστικά εJιτόκια Jου Jροσδιορίζουν τις τρέχουσες ονο+αστικές ισοτι+ίες,
αλλά και το σύνολο των Jροσδοκώ+ενων +ελλοντικών εJιτοκίων.
Οι τρέχουσες ισοτι+ίες είναι κατά συνέJεια Jολύ ευαίσθητες σε +εταβολές στις Jροσδοκίες για τη +ελλοντική Jορεία των
εJιτοκίων, εξ ου και Jαρουσιάζουν +εγάλη +εταβλητότητα αJό +έρα σε +έρα. Καθώς JροκύJτουν ‘νέα’ τα οJοία +Jορεί να
εJηρεάσουν τη +ελλοντική Jορεία των εJιτοκίων, τα ‘νέα’ αυτά οδηγούν σε συνεχείς +εταβολές των ισοτι+ιών.
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Επιπτώσεις Προσωρινών Διαταραχών
Σε +εγάλο +έρος της ανάλυσης εφεξής θα αναλύσου+ε τις εJιJτώσεις Jροσωρινών
διαταραχών, οι οJοίες +Jορεί να εJηρεάσουν τα τρέχοντα εJιτόκια αλλά δεν εJηρεάζουν τα
+ελλοντικά. Κατά συνέJεια, +ε την υJόθεση αυτή +Jορού+ε να θεωρού+ε την Jροσδοκία
των εJενδυτών για τη +ελλοντική ισοτι+ία ως δεδο+ένη στο εJίJεδο S̄e. Στην JερίJτωση
αυτή, η τρέχουσα συναλλαγ+ατική ισοτι+ία Jροσδιορίζεται αJό,

1+i
S = S̄
1 + i*
e

Για δεδο+ένες Jροσδοκίες για τη +ελλοντική ισοτι+ία, +ία Jροσωρινή αύξηση των εγχωρίων
ονο+αστικών εJιτοκίων οδηγεί σε ανατί+ηση του νο+ίσ+ατος, ενώ +ία +είωση οδηγεί σε
υJοτί+ηση. Αντίστοιχα, +ία Jροσωρινή αύξηση των εJιτοκίων στην αλλοδαJή οδηγεί σε
υJοτί+ηση του νο+ίσ+ατος της η+εδαJής, και +ία Jροσωρινή +είωση σε ανατί+ησή του.
Η υJόθεση αυτή θα +ας εJιτρέψει να αναλύσου+ε τη σχέση των συναλλαγ+ατικών
ισοτι+ιών +ε τις υJόλοιJες +ακροοικονο+ικές +εταβλητές, σε στατικά υJοδείγ+ατα +ίας
Jεριόδου.
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Ονοµαστικό Επιτόκιο, i

Ονομαστική Συναλλαγματική Ισοτιμία και Εγχώρια
Επιτόκια
i2 > iE > i1

UIP (i*,Se)

i2

iE

i1

S1
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Συμπεράσματα
Οι συναλλαγ+ατικές ισοτι+ίες Jροσδιορίζονται στη διεθνή αγορά συναλλάγ+ατος.
Οι τράJεζες και τα υJόλοιJα χρη+ατοJιστωτικά ιδρύ+ατα έχουν ένα κεντρικό ρόλο καθώς διευκολύνουν τις ανταλλαγές
τραJεζικών καταθέσεων σε διάφορα νο+ίσ+ατα, Jου αJοτελούν το +εγαλύτερο όγκο των συναλλαγών στην αγορά
συναλλάγ+ατος. Η διεθνής αγορά συναλλάγ+ατος είναι στην ουσία +ία ενοJοιη+ένη Jαγκόσ+ια αγορά Jου λειτουργεί
σχεδόν 24 ώρες το 24ώρο.
Το +εγαλύτερο +έρος των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγ+α είναι τρέχουσες συναλλαγές, αλλά +εγάλο +έρος είναι
συ+φωνίες ανταλλαγών και Jροθεσ+ιακές συναλλαγές.
Στις συ+φωνίες ανταλλαγών και τις Jροθεσ+ιακές συναλλαγές έχου+ε συ+φωνία +εταξύ των +ερών για +ελλοντική
ανταλλαγή νο+ισ+άτων σε Jροκαθορισ+ένη τι+ή. Αντίθετα, οι τρέχουσες συναλλαγές εκκαθαρίζονται ά+εσα.
Η ισορροJία στην αγορά συναλλάγ+ατος αJαιτεί εξίσωση των αJοδόσεων των χρεογράφων Jου είναι εκJεφρασ+ένα σε
διαφορετικά νο+ίσ+ατα, όταν οι αJοδόσεις +ετρούνται σε κοινή βάση. Αυτή είναι η βάση της ισοδυνα+ίας των εJιτοκίων.
Για δεδο+ένα εJιτόκια καταθέσεων εκJεφρασ+ένων σε διάφορα νο+ίσ+ατα, και για δεδο+ένες Jροσδοκίες για τη
+ελλοντική εξέλιξη της ισοτι+ίας, η ακάλυJτη ισοδυνα+ία των εJιτοκίων Jροσδιορίζει την τρέχουσα συναλλαγ+ατική
ισοτι+ία.
Με τα υJόλοιJα δεδο+ένα σταθερά, +ία αύξηση των εγχωρίων εJιτοκίων Jροκαλεί ανατί+ηση του νο+ίσ+ατος.
Με τα υJόλοιJα δεδο+ένα σταθερά, +ία αύξηση των εJιτοκίων των άλλων νο+ισ+άτων Jροκαλεί υJοτί+ηση του εγχωρίου
νο+ίσ+ατος.
Τέλος, +ε τα υJόλοιJα δεδο+ένα σταθερά, +ία Jροσδοκώ+ενη +ελλοντική ανατί+ηση (ή υJοτί+ηση), οδηγεί ά+εσα σε
τρέχουσα ανατί+ηση (ή υJοτί+ηση) του νο+ίσ+ατος.
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