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Θέµατα
• Εταιρική διακυβέρνηση και κίνδυνοι
• ∆ιαχείριση κινδύνων και θέµατα µέτρησης
• Αξία σε κίνδυνο
• Οικονοµικό Κεφάλαιο και Κεφαλαιακή επάρκεια
• ∆ιαχείριση Λογιστικής κατάστασης και αποτελεσµάτων
• Πιστωτικός Κίνδυνος
• Κίνδυνος Αγοράς
• Κίνδυνος Ρευστότητας
• Κίνδυνος Επιτοκίων
• Ορισµοί και µεθοδολογίες µέτρησης από διεθνείς Τράπεζες
• Επισκόπηση Basel II
• Άσκηση



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ



Εισαγωγή

• Οι Τράπεζες είναι εκτεθειµένες σε 
χρηµατοοικονοµικούς, λειτουργικούς, 
επιχειρηµατικούς κινδύνους όπως και σε 
άλλους εξωγενείς κινδύνους

• Μια σειρά από παίκτες είναι υπόλογοι για 
την εταιρική διακυβέρνηση και για 
διαφορετικά επίπεδα της διαχείρισης των 
χρηµατοοικονοµιών κινδύνων



Οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι



Βασικές κατηγορίες

• Χρηµατοοικονοµικοί
• Λειτουργικοί
• Επιχειρηµατικοί
• Μεγάλων γεγονότων



Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι

• ∆οµή Λογιστικής Κατάστασης
• ∆οµή Κατάστασης Αποτελεσµάτων
• Κεφαλαιακή Επάρκεια
• Πιστωτικός Κίνδυνος
• Κίνδυνος Αγοράς
• Κίνδυνος Ρευστότητας
• Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
• Κίνδυνος Επιτοκίων



Λειτουργικοί Κίνδυνοι

• Εσωτερικές Απάτες
• Εξωτερικές Απάτες
• Πρακτικές εργοδοσίας, προσωπικού και 
ασφάλεια χώρου εργασίας

• Πελάτες, προϊόντα και υπηρεσίες
• Ζηµίες σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία
• ∆ιακοπές συστηµάτων (τεχνολογικός κίνδυνος)
• Κίνδυνος εκτέλεσης, διακανονισµού, παράδοσης



Επιχειρηµατικοί Κίνδυνοι

• Μακροοικονοµική πολιτική
• Χρηµατοοικονοµική υποδοµή
• Νοµική Υποδοµή
• Νοµικές Υποχρεώσεις
• Συµµόρφωση προς το κανονιστικό πλαίσιο 

(regulatory compliance)
• Κίνδυνος Χώρας



Κίνδυνοι Μεγάλων Γεγονότων

• Πολιτικοί
• Επιδηµίες
• Κρίση Τραπεζικού Συστήµατος
• Άλλοι εξωγενείς κίνδυνοι



Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
& Βασικοί Παίκτες



Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

• Η εταιρική διακυβέρνηση αντιπροσωπεύει µια 
πειθαρχηµένη δοµή µέσω της οποίας η Τράπεζα 
θέτει τους στόχους της, καθορίζει τα µέσα 
επίτευξης τους και παρακολουθεί το βαθµό 
επίτευξης τους.

• Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση 
ενθαρρύνει την Τράπεζα για 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων της 
και προάγει την εταιρική κουλτούρα. 



Βασικά στοιχεία εταιρικής 
διακυβέρνησης

• ∆ιατυπωµένη εταιρική στρατηγική βάσει της οποίας µπορούν να 
µετρηθούν και να αξιολογηθούν τόσο η συνολική απόδοση όσο και η 
απόδοση καθενός ξεχωριστά

• Ξεκάθαρος προσδιορισµός αρµοδιοτήτων, ευθυνών, δυνατότητας 
λήψης αποφάσεων και γραµµών αναφοράς

• Ισχυρή λειτουργία διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
(ανεξάρτητη από τις γραµµές παραγωγής), επαρκή συστήµατα 
ελέγχου και σχεδιασµό διαδικαστικών λειτουργιών µε τις 
απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας   

• Εταιρικές αξίες και αρχές, κώδικας δεοντολογίας (π.χ.
αντικρουόµενα συµφέροντα)

• Χρηµατοοικονοµικά και διοικητικά κίνητρα στη διοίκηση, στα στελέχη 
και στο προσωπικό (bonus, προαγωγές, αποζηµιώσεις και ποινές) 
σύµφωνα µε τους στόχους, την απόδοση και τις αξίες της Τράπεζας

• ∆ιαφάνεια και κατάλληλη πληροφόρηση τόσο εσωτερικά όσο και 
προς το κοινό 



Βασικοί παίκτες
• Συστεµικοί Παίκτες

– Κανονιστικές και Εποπτικές Αρχές
• Θεσµικοί παίκτες

– Μέτοχοι
– ∆ιοικητικό Συµβούλιο
– Εκτελεστική ∆ιοίκηση
– Επιτροπή εσωτερικού ελέγχου / Εσωτερική επιθεώρηση
– Εξωτερικοί Ελεγκτές

• Ευρύ κοινό/ καταναλωτικό κοινό
– Επενδυτές / καταθέτες
– Εταιρείες αξιολόγησης και µέσα µαζικής ενηµέρωσης
– Αναλυτές



Κανονιστικές αρχές

• Οριοθετούν το θεσµικό και κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος, 
θέτουν όρια έκθεσης στον κίνδυνο και 
άλλες παραµέτρους στη διαχείριση του 
κινδύνου µε στόχο την βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης του κινδύνου στον Τραπεζικό 
τοµέα 

• Κρίσιµος ρόλος σε επίπεδο πολιτικής



Εποπτικές Αρχές

• Παρακολουθούν τη χρηµατοοικονοµική 
βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα 
της διαχείρισης κινδύνου. Επίσης 
ελέγχουν τη συµµόρφωση της Τράπεζας 
προς τους κανονισµούς.

• Κρίσιµος ρόλος σε επίπεδο πολιτικής



Μέτοχοι

• Αναθέτουν στα «κατάλληλα» άτοµα την 
ευθύνη της διαδικασίας εταιρικής 
διακυβέρνησης της Τράπεζας
– Επιλέγουν το ∆ιοικητικό συµβούλιο, την 
εκτελεστική διοίκηση και τους ελεγκτές

• Έµµεσος ρόλος σε επίπεδο πολιτικής 
• Έµµεσος ρόλος σε επίπεδο λειτουργίας



∆ιοικητικό Συµβούλιο

• Καθορίζει τη γενική πολιτική και τη 
στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας 
συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων 
διαχείρισης κινδύνων.

• Αναλαµβάνει την τελική ευθύνη για τον 
τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της 
Τράπεζας

• Κρίσιµος ρόλος σε επίπεδο πολιτικής
• Έµµεσος ρόλος σε επίπεδο λειτουργίας



Εκτελεστική ∆ιοίκηση
• Υλοποιεί την πολιτική του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, περιλαµβανοµένης και της 
διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσοντας τα  
συστήµατα που είναι απαραίτητα για την 
καθηµερινή λειτουργία της Τράπεζας

• Η εκτελεστική διοίκηση πρέπει να διαθέτει την 
εµπειρία, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και το ηθικό 
ανάστηµα που απαιτούνται για τη λειτουργία της 
Τράπεζας

• Κρίσιµος ρόλος σε επίπεδο πολιτικής 
(υλοποίηση)

• Κρίσιµος ρόλος σε επίπεδο λειτουργίας



Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου / 
Εσωτερική Επιθεώρηση

• Εξετάζει τη συµµόρφωση σε σχέση µε την 
πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρέχει 
επιβεβαίωση σχετικά µε την εταιρική 
διακυβέρνηση, τα συστήµατα πληροφορικής, τις 
ακολουθούµενες λογιστικές πρακτικές, τις 
διαδικασίες ασφαλείας και τις διαδικασίες 
διαχείρισης κινδύνου

• Έµµεσος ρόλος σε επίπεδο πολιτικής 
(συµµόρφωση)

• Κρίσιµος ρόλος σε επίπεδο λειτουργίας



Εξωτερικοί Ελεγκτές

• Εκφράζουν ανεξάρτητη γνώµη επί των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και 
αξιολογούν την πολιτική διαχείρισης 
κινδύνων

• Έµµεσος ρόλος σε επίπεδο πολιτικής 
(αξιολόγηση)



Επενδυτές / Καταθέτες

• Αναλαµβάνουν την ευθύνη των 
αποφάσεων τους και επιµένουν για 
επαρκή διαφάνεια και αξιόπιστες 
χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις

• Έµµεσος ρόλος στο επίπεδο λειτουργίας



Αναλυτές, εταιρείες αξιολόγησης 
και µέσα µαζικής ενηµέρωσης

• Αναλύουν πληροφορίες στη βάση των 
κινδύνων και συµβουλεύουν τους πελάτες

• Πληροφορούν το ευρύ κοινό και τονίζουν 
την ικανότητα της Τράπεζας να 
εξυπηρετήσει το χρέος της

• Έµµεσος ρόλος στο επίπεδο λειτουργίας



Ποια είναι η κουλτούρα της 
Τράπεζας στα θέµατα Κινδύνου?

• Ποιούς βασικούς κινδύνους αντιµετωπίζει η Τράπεζα?
• Έχει περιγράψει η ∆ιοίκηση της Τράπεζας το επίπεδο 
κινδύνου που είναι διατεθειµένη να αναλάβει ανά τοµέα 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλλά και συνολικά?

• Πως αναγνωρίζεται ο κίνδυνος στις τρέχουσες εργασίες?
• Με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση των τρεχουσών 
εργασιών?

• Πόσο αποτελεσµατική είναι η εφαρµογή ελέγχων?
• Πόσο αποτελεσµατικά πληροφορείται το σύνολο της 
Τράπεζας ποια είναι τα επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο 
που έχει εγκρίνει η ∆ιοίκηση?

• Πως εκτιµάται ο τρόπος ανάληψης και µέτρησης του 
κινδύνου?



ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ



Στόχοι, δραστηριότητες και 
ερωτήµατα



Στόχοι
• Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών 
κινδύνων έχει σκοπό τη δηµιουργία αξίας 
για την εταιρεία χρησιµοποιώντας 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και τεχνικές 
προκειµένου να διαχειρισθεί τα ανοίγµατα 
της εταιρείας στους διάφορους κινδύνους.

• Με λίγα λόγια οι βασικοί στόχοι είναι
– Βελτίωση της σχέσης κινδύνου απόδοσης
– Εξασφάλιση ότι ο οργανισµός δεν θα υποστεί 
απαράδεκτες ζηµιές



Βασικές δραστηριότητες

• Αναγνώριση και κατανόηση των κινδύνων 
που αναλαµβάνει ο οργανισµός

• Μέτρηση των κινδύνων
• Παρακολούθηση, έλεγχος και σχεδιασµός 
αντιµετώπισης των κινδύνων

• Επικοινωνία / ενηµέρωση



Βασικά Ερωτήµατα
• Πόση ζηµιά µπορεί να έχω σε µια συνηθισµένη ηµέρα και µε τι πιθανότητα?
• Πόση ζηµιά µπορεί να έχω σε ακραίες συνθήκες? (π.χ. Market crash)
• Ποιο είναι το συνολικό µου άνοιγµα ως προς όλα τα προϊόντα, τις 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τα νοµίσµατα?
• Εάν χρησιµοποιούµε πλήρως τα όρια µας σε κάποια ξένη χώρα όπου 

έχουµε θυγατρικές, τι είδους ηµερήσια µεταβλητότητα στα κέρδη θα πρέπει 
να αναµένουµε από αυτή την περιοχή δραστηριοποίησης?

• Τι όφελος έχει η Τράπεζα από τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της? 
(π.χ. Μετοχές και επιτόκια)

• Ποιο κοµµάτι της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας αναλαµβάνει το 
µεγαλύτερο κίνδυνο? Τι ποσοστό του συνολικού κινδύνου αποτελεί αυτό?

• Μήπως τα υπάρχοντα όρια κινδύνου επιτρέπουν στην Τράπεζα να αναλάβει 
περισσότερο κίνδυνο από όσο αντέχει? Μήπως τα υπάρχοντα όρια 
κινδύνου είναι πολύ περιοριστικά ως προς τον κίνδυνο που µπορεί να 
αναλάβει η Τράπεζα?

• Οι επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες έχουν επαρκή απόδοση σε σχέση 
µε τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν?



Ποσοτικοποίηση κινδύνων



Ποσοτική αποτίµηση κινδύνων
• Τα µεγέθη µέτρησης κινδύνων έχουν στόχο να εκτιµήσουν τη µεταβολή µιας 

µεταβλητής στόχου, π.χ. τα κέρδη, που οφείλεται στις µεταβολές κάποιων 
παραγόντων, π.χ των επιτοκίων, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, των τιµών 
των µετοχών, της πιστοληπτικής ικανότητας κλπ

• Τρεις βασικές κατηγορίες µεγεθών µέτρησης κινδύνου
– ∆είκτες ευαισθησίας (sensitivities) : µετρούν την ευαισθησία µιας µεταβλητής ως 

προς κάποιο παράγοντα κινδύνου (πχ διάρκεια για οµόλογα, beta για µετοχές, delta 
για παράγωγα)

– Μεταβλητότητα (volatility): µετρά τις αποκλίσεις µιας µεταβλητής γύρω από τη µέση 
τιµή της π.χ τυπική απόκλιση

– Κίνδυνος προς τα κάτω ή καθοδική απόκλιση (downside risk): εστιάζει στην 
αρνητική απόκλιση της µεταβλητής και εκφράζεται ως η «χειρότερη τιµή» που µπορεί 
να λάβει η µεταβλητή στόχος µε κάποια συγκεκριµένη πιθανότητα (π.χ. Μεθοδολογία 
VaR)

• Stress tests και worst case scenarios
– Σε συνηθισµένες συνθήκες αγοράς τα παραπάνω µεγέθη είναι ικανοποιητικά. ∆εν 

επαρκούν όµως σε καταστάσεις κρίσης. Έτσι συµπληρωµατικά επιστρατεύονται τα 
λεγόµενα σενάρια σε ακραίες συνθήκες ώστε να εκτιµηθούν οι µεταβολές στην αξία 
των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των υποχρεώσεων 

• Οικονοµικό Κεφάλαιο
– Τελικά κάθε µέτρηση κινδύνου πρέπει να ερµηνευθεί στα πλαίσια του ύψους του 

κεφαλαίου που απαιτείται ώστε ένας οργανισµός να µπορεί να προφυλαχθεί 
αποτελεσµατικά σε µη ευνοϊκές περιόδους



∆είκτες ευαισθησίας
• Ουσιαστικά είναι η πρώτη παράγωγος της µεταβλητής στόχου ως προς τη µεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει την πηγή κινδύνου
• Κίνδυνος συναλλάγµατος

– Πόσο θα µεταβληθεί η αξία της θέσης µας σε $ εάν το $ ανατιµηθεί έναντι του € κατά 1%? Προφανώς η 
ευαισθησία της αξίας σε € ενός ανοίγµατος σε ξένο νόµισµα  ως προς τη συναλλαγµατική ισοτιµία  του € µε 
το ξένο νόµισµα είναι 1.

• Κίνδυνος Αγοράς
– Οµόλογα: Modified duration. Πόσο θα µεταβληθεί η τιµή ενός χαρτοφυλακίου οµολόγων εάν τα επιτόκια 

µεταβληθούν κατά 1%?
– Μετοχές: Beta (Γενικός κίνδυνος ή συστηµατικός κίνδυνος). Πόσο θα µεταβληθεί η τιµή µιας µετοχής εάν η 

«αγορά µετοχών» µεταβληθεί κατά 1%?
– Παράγωγα: Delta. Πόσο θα µεταβληθεί η αξία του παραγώγου εάν η τιµή του υποκείµενου προϊόντος 

µεταβληθεί κατά 1%? 
• Κίνδυνος Επιτοκίων

– Ποια είναι η ευαισθησία του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσµατος στις µεταβολές των επιτοκίων (gap 
analysis)? ∆ηλαδή πόσο θα µεταβληθεί το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα εάν τα επιτόκια αυξηθούν 
(µειωθούν) κατά 1%? 

• Πιστωτικός Κϊνδυνος
– Αν και συνήθως οι δείκτες ευαισθησίας αφορούν τις παραµέτρους της αγοράς, η ένοια µπορεί να επεκταθεί
– Για χαρτοφυλάκιο αντισυµβαλλοµένων µπορούµε να ορίσουµε την ευαισθησία των εσόδων ως την 

ποσοστιαία αύξηση της ζηµιάς που προκύπτει από αύξηση του ποσοστού  των αθετήσεων (αριθµός 
αθετήσεων προς αριθµός αντισυµβαλλοµένων) κατά µια ποσοστιαία µονάδα.



Μεταβλητότητα
• Εκφράζει την ευκολία διακύµανσης της µεταβλητής γύρω 
από τη µέση τιµή της και συνήθως µετριέται µέσω της 
τυπικής απόκλισης

• Περίοδος αναφοράς: πρακτικός κανόνας, η 
µεταβλητότητα αυξάνεται ανάλογα µε την τετραγωνική 
ρίζα του χρόνου. Π.χ. αν η ηµερήσια µεταβλητότητα είναι 
1% τότε η µηνιαία µεταβλητότητα είναι 1%*τετραγωνική 
ρίζα(30)

• Η µεταβλητότητα των εσόδων µπορεί να παράγει ζηµιές 
αλλά και κέρδη. Ο κίνδυνος συνήθως αναφέρεται στις 
ζηµιές που µπορεί να παραχθούν. Όµως η µείωση της 
µεταβλητότητας περιορίζοντας τις δυνητικές ζηµιές 
περιορίζει και τα δυνητικά κέρδη.



Κίνδυνος προς τα κάτω

0 Μέσος

1,65*σ

πιθανότητα 5%

Μέγιστη προς τα κάτω 
απόκλιση στο επίπεδο 
εµπιστοσύνης 95%



Αξία σε Κίνδυνο
VaR



Αξία σε Κίνδυνο
(Value at Risk (VaR))

• Είναι η µέγιστη (υπό συνήθεις συνθήκες) δυνητική ζηµιά για 
δεδοµένο χρονικό ορίζοντα και για δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης
– Το επίπεδο εµπιστοσύνης είναι η πιθανότητα η ζηµιά να µην ξεπεράσει 

αυτή τη µέγιστη τιµή

• Ενοποιεί ευαισθησία, µεταβλητότητα και αβεβαιότητα
• Υπερέχει απέναντι στα άλλα µέτρα κινδύνου αφού αντιµετωπίζει µε 

παρόµοιο τρόπο διαφορετικούς κινδύνους καθιστώντας τους έτσι 
συγκρίσιµους (αυτό δεν σηµαίνει ότι τα υποκαθιστά)

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του Κεφαλαίου σε 
Κίνδυνο (Capital at Risk (CaR))

• Το κεφάλαιο σε κίνδυνο είναι το κεφάλαιο που απαιτείται για να 
απορροφήσει τις δυνητικές ζηµιές για κάποιο επίπεδο ανοχής στον 
κίνδυνο. Αυτό το επίπεδο ανοχής εκφράζει την πιθανότητα αθέτησης
της Τράπεζας.



∆υνητικές Ζηµιές
(κυρίως για πιστωτικό κίνδυνο)

• Αναµενόµενη ζηµιά (Expected Loss): είναι η 
στατιστική εκτίµηση της µέσης ζηµιάς

• Μη αναµενόµενη ζηµιά (Unexpected Loss): είναι 
η µέγιστη ζηµιά που θα παραβιαστεί σε 
δεδοµένο περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων 
και µόνο. ∆ηλαδή είναι η VaR δοθέντος του 
επιπέδου ανοχής

• Εξαιρετική ή ασυνήθης ζηµιά (Exceptional Loss):
είναι η ζηµιά που είναι µεγαλύτερη από τη µη 
αναµενόµενη ζηµιά



Κατανοµή ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου

0

Αναµενόµενη 
ζηµιά

επίπεδο 
ανοχής 
κινδύνου

Μη 
Αναµενόµενη 
ζηµιά = VaR

Εξαιρετική 
ζηµιά

Κόστος που περνάει 
στον πελάτη

Επιβάρυνση 
κεφαλαίων



Υπολογισµός VaR
Μέθοδος ∆ιακύµανσης 

Συνδιακύµανσης



Χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από 
ένα στοιχείο

• Έστω ότι αγοράσαµε 1εκ$ χρυσό.
• Πόσο µπορεί να χάσουµε σε µια ηµέρα?
• Χρειαζόµαστε τη µεταβλητότητα των ηµερήσιων 

µεταβολών (αποδόσεων) της τιµής του χρυσού
• ‘Εστω ότι δίνεται ως σ=0,55%
• Αν επιπλέον υποθέσουµε ότι οι ηµερήσιες αποδόσεις 
του χρυσού είναι κανονικά κατανεµηµένες, τότε 
µπορούµε να πούµε ότι µε 95% πιθανότητα δεν θα 
χάσουµε σε µια µέρα περισσότερα από VaR95% = 
1,65*0,55%*1εκ$ = 9.075$

• Aρα VaR = α*σ*Ρ όπου α ο συντελεστής του επιπέδου 
εµπιστοσύνης, σ η τυπική απόκλιση των αποδόσεων και 
Ρ το επενδυµένο ποσό.



Χρονικός Ορίζοντας
(Περίοδος διακράτησης)

• Είναι ο χρονικός ορίζοντας για τον οποίο υπολογίζεται η VaR (δηλ. η 
χρονική περίοδος την οποία αφορά η εκτίµηση της δυνητικής 
ζηµιάς)

• Η VaR αυξάνεται καθώς µεγαλώνει η περίοδος διακράτησης αφού η 
αβεβαιότητα µεγαλώνει (η διακύµανση αυξάνεται αναλογικά µε το 
χρόνο)

• Η περίοδος διακράτησης επιλέγεται από τις Τράπεζες ανάλογα µε το 
πώς χρησιµοποιούν τη VaR και τι αντιπροσωπεύει για αυτές

• Π.χ. χρονικός ορίζοντας = 
– η περίοδος ρευστοποίησης των διαφόρων στοιχείων του χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας?
– Ο χρόνος που απαιτείται για αντιστάθµιση των κινδύνων αγοράς της

Τράπεζας?
– Η περίοδος κατά την οποία το χαρτοφυλάκιο παραµένει σταθερό στη 

σύνθεση του?



Περίοδοι Κρίσεων

• ∆ύσκολη ρευστοποίηση, άρα µεγαλύτερος 
χρόνος διακράτησης

• Μεγάλες και απότοµες µεταβολές τιµών
• H VaR δεν µπορεί να προβλέψει µέγιστες 
ζηµιές σε αγορές που είναι σε κρίση

• Τέτοιες καταστάσεις µελετώνται καλύτερα 
µέσω υποδειγµάτων προσοµοίωσης 
καταστάσεων κρίσης (stress tests)



Χαρτοφυλάκιο µε περισσότερα από 
ένα στοιχεία

• Το πρόβληµα έγκειται στον υπολογισµό της 
µεταβλητότητας της απόδοσης του 
χαρτοφυλακίου

• Έστω χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από n 
στοιχεία. Τότε η Αξία σε Κίνδυνο του 
χαρτοφυλακίου δίνεται από 

Π⋅⋅= ΠΠ σαVaR



Όπου

Και 

συµβολίζουν τη µεταβλητότητα των αποδόσεων 
του στοιχείου i, το ποσοστό συµµετοχής του στο 
χαρτοφυλάκιο και το συντελεστή συσχέτισης 
µεταξύ των αποδόσεων των στοιχείων i και j, 
ενώ το Π συµβολίζει το ποσό που είναι 
επενδυµ΄πενο στο χαρτοφυλάκιο

∑ ∑
= =

Π =
n

i
jiji

n

j
ij ww

1 1
σσρσ

ijii w ρσ ,,



• Ισοδύναµα

• Όπου

• Και

TVCVVaR ⋅⋅=Π

),,( 1 nVaRVaRV K=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

nnn

n

C
ρρ

ρρ

L

MOM

L

1

111



Παράδειγµα
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

N Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

FTSE 505 ,000317476 0,01028007 ,000105 ,157 3,629 
BOND 501 ,000054842 0,00778873 ,000060 -,698 3,078 
GOLD 502 -,000722919 0,05532194 ,003060 -8,109 103,211 

DOW JONES 502 ,000411993 0,00926880 ,000085 ,220 1,283 
Πίνακας 1.1: Περιγραφικά στατιστικά των στοιχείων του χαρτοφυλακίου 



Στοιχείο Θέση Volatility VaR θέσης 
(µε 95% δ.ε) 

FTSE 2.500.000 0,01028007 42405,28875
Blackrock California Municipal Bond Trust 3.000.000 0,00778873 38554,2135 

Randgold Resources Ltd 4.500.000 0,05532194 410765,4045
Dow Jones 5.000.000 0,00926880 76467,6 

Πίνακας 1.2: Υπολογισµός του VaR θέσης των στοιχείων του χαρτοφυλακίου  
 
 



Πίνακας συντελεστών συσχέτισης

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

FTSE 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

BOND 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

GOLD 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

DJI 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ FTSE 
1 -0,030 0,039 0,110 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ BOND 

-0,030 1 -0,008 -0,045 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ GOLD 

0,039 -0,008 1 -0,056 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ DJI 

0,110 -0,045 -0,056 1 
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Άρα…

• αναµένω ζηµιές µεγαλύτερες από 418000 ευρώ
µε πιθανότητα 5% ή ισοδύναµα µε 95% 
πιθανότητα δεν θα έχω ζηµιές µεγαλύτερες από 
418000 ευρώ.

• Από τον πίνακα 1.2 το άθροισµα των VaR των 
στοιχείων του χαρτοφυλακίου είναι περίπου 
568500 $. Μπορούµε δηλαδή να πούµε ότι το 
όφελος διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου 
είναι περίπου 568500-418000=150500 $. 



Οριακή VaR

• Εκφράζει την ευαισθησία της VaR του 
χαρτοφυλακίου σε µικρές µεταβολές του 
ποσοστού συµµετοχής κάθε στοιχείου του 
χαρτοφυλακίου

• Ορίζουµε

• Εύκολα δείχνεται ότι
Π
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Συνιστώσα VaR

• Θέλω να διαµερίσω τη VaR του χαρτοφυλακίου 
ώστε να δω σε τι ποσοστό συµµετέχει το κάθε 
στοιχείο του χαρτοφυλακίου στη συνολική VaR?

• Συνιστώσα VaR

• Προσέξτε ότι (άσκηση) 

• Αρα το ποσοστό συµβολής κάθε στοιχείου στο 
συνολικό κίνδυνο είναι

Π⋅⋅∆= iii wVaRCVaR

nCVaRCVaRVaR ++=Π K1

CVaR i

ΠVaR



Συνοπτικά στοιχεία

Θέση Ποσοστό 
συµµετοχής

VaR (≈) VaR (ως % της 
αξίας της θέσης)

CVaR%

FTSE 2.500.000 17%             42.500   2% 2%
Blackrock California 
Municipal Bond Trust 3.000.000 20%               39.000   1% 1%

Randgold Resources Ltd 4.500.000 30%             410.000   9% 95%
Dow Jones 5.000.000 33%               77.000   2% 2%
Portfolio 15.000.000 100%           418.000   3% 100%

Όφελος διαφοροποίησης           150.500   



Υπολογισµός VaR µε ιστορική και 
Monte-Carlo προσοµοίωση



Μέθοδος Ιστορικής Προσοµοίωσης
• Προσέγγιση υπολογισµού της VaR, που δεν βασίζεται σε 

συγκεκριµένο µοντέλο 
• εξακολουθεί να είναι ένα στατιστικό µέτρο δυνητικής ζηµιάς. 
• Βασικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι αντιµετωπίζει µε 

συνέπεια τα παράγωγα σε ένα χαρτοφυλάκιο
• Χρησιµοποιεί την πραγµατική κατανοµή των αποδόσεων, δηλαδή 

δεν προϋποθέτει ότι οι αποδόσεις είναι κανονικά κατανεµηµένες, σε 
αντίθεση µε την µέθοδο συνδιακύµανσης.

• Έτσι όταν η κατανοµή των αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου έχει 
παχιές ουρές, η µέθοδος ιστορικής προσοµοίωσης τείνει να παράγει
υψηλότερες τιµές VaR από την µέθοδο συνδιακύµανσης.



Υπολογισµός VaR µε ιστορική 
προσοµοίωση

• Χρειαζόµαστε ιστορία των µεταβολών (αποδόσεων) του 
χαρτοφυλακίου που να βασίζεται στο «σηµερινό» 
χαρτοφυλάκιο µε τη «σηµερινή» του σύνθεση:
– Λαµβάνουµε µια σειρά ποσοστιαίων µεταβολών για κάθε 
στοιχείο ή παράγοντα κινδύνου

– Εφαρµόζουµε αυτή τη σειρά στο χαρτοφυλάκιο για να 
παράγουµε µια «ιστορική» σειρά µεταβολών της αξίας του 
χαρτοφυλακίου

– Ταξινοµούµε αυτή τη σειρά των µεταβολών της αξίας του 
χαρτοφυλακίου σε εκατοστηµόρια

– Η VaR του χαρτοφυλακίου είναι εκείνη η µεταβολή της αξίας του 
χαρτοφυλακίου που βρίσκεται στο εκατοστηµόριο που 
αντιστοιχεί στο απαιτούµενο επίπεδο εµπιστοσύνης 



Ερωτήµατα

• Πόσο µεγάλη χρονική σειρά πρέπει να 
χρησιµοποιείται?

• Τι θα κάνουµε µε στοιχεία για τα οποία δεν 
υπάρχουν ιστορικές τιµές?



Προσοµοίωση Monte Carlo
• Το διάνυσµα των ηµερήσιων µεταβολών των στοιχείων 
ενός χαρτοφυλακίου µπορεί να θεωρηθεί ισοδύναµο µε 
την ηµερήσια µεταβολή του χαρτοφυλακίου

• Η προσοµοίωση MC παράγει µε τεχνητό τρόπο ένα 
πολύ µεγάλο σύνολο τέτοιων ηµερήσιων µεταβολών του 
χαρτοφυλακίου (δηλαδή σωστά συσχετισµένες 
µεταβολές τιµών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου) από 
τις οποίες στη συνέχεια µπορεί να εξαχθεί η VaR του 
χαρτοφυλακίου όπως και τσην ιστορική προσοµοίωση

• Τα θέµατα παραγώγων αντιµετωπίζονται µε συνέπεια



Backtesting

Mέθοδος συνδιακύµανσης
Rp*X

Historical Simulation



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ



Οικονοµικό Κεφάλαιο

• Οικονοµικό Κεφάλαιο: Το ποσό των ιδίων 
κεφαλαίων που απαιτείται για την κάλυψη 
των κινδύνων που αντιµετωπίζει ένας 
οργανισµός.

• Αντιπροσωπεύει ένα ποσοτικό µέτρο της 
χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης που 
απαιτείται ώστε να αντιµετωπισθούν µη 
αναµενόµενες ζηµιές για ένα 
προκαθορισµένο επίπεδο εµπιστοσύνης



Υπολογισµός Οικονοµικού 
Κεφαλαίου

• Για τον υπολογισµό του απαιτείται η ποσοτικοποίηση των κινδύνων 
που αντιµετωπίζει η Τράπεζα, για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό 
ορίζοντα, αναλύοντας και εκτιµώντας το ύψος των δυνητικών 
ζηµιών, όπως επίσης και τις πιθανότητες επέλευσης τέτοιων ζηµιών. 
Επίσης χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η διάθεση ανάληψης κινδύνου 
των επενδυτών της Τράπεζας, δηλαδή κατά πόσο είναι διατεθειµένοι
να αναλάβουν µεγαλύτερο κίνδυνο µε την προσδοκία µεγαλύτερης 
απόδοσης.
– ∆ηλαδή απαιτείται: η κατανοµή των αποδόσεων της Τράπεζας και 

ένα επίπεδο εµπιστοσύνης

• Το επόµενο διάγραµµα απεικονίζει τις βασικές στατιστικές 
θεωρήσεις για τον υπολογισµό των δυνητικών ζηµιών και δείχνει την 
µη αναµενόµενη ζηµιά η οποία υπαγορεύει το απαιτούµενο 
οικονοµικό κεφάλαιο 



Υπολογισµός Οικονοµικού 
Κεφαλαίου



Υπολογισµός Οικονοµικού 
Κεφαλαίου

• Η κατανοµή των δυνητικών αποτελεσµάτων της 
Τράπεζας πρέπει να γίνεται σε ρεαλιστική βάση. 
Το µοντέλο που χρησιµοποιείται για να 
παραχθεί αυτή η κατανοµή πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη την αξία των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού όπως επίσης και τη χρονικότητα των 
χρηµατορροών (εισροών και εκροών). 

• Η µέση απόδοση αντιπροσωπεύει την 
αναµενόµενη απόδοση σε ρεαλιστική βάση

• Επίπεδο εµπιστοσύνης: εκφράζει την διάθεση 
της Τράπεζας για ανάληψη κινδύνου



∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Κινδύνου και Αξίας

Πληροφόρηση
Επενδυτών
και Οίκων

αξιολόγησης

Σύστηµα
Επιβράβευσης

(Bonus)

Αναφορές
Απόδοσης

Κατανοµή
Κεφαλαίων

Επιλογή
Στρατηγικής

Αρχές διαχείρισης
Αξίας και
Κινδύνου

Η αγορά αντιλαµβάνεται την 
προσαρµοσµένη για τον 
κίνδυνο απόδοση

Καθορισµός στόχων ώστε να 
ικανοποιούνται οι προσδοκίες των 
επενδυτών σε συµφωνία µε καλά 
εκπεφρασµένη διάθεση για κίνδυνο

Σύνδεση της οικονοµικής 
επιβράβευσης των εκτελεστικών 
στελεχών µε τη δηµιουργία αξίας 
ώστε να ευθυγραµµίζονται τα 
συµφέροντα µετόχων και ∆ιοίκησης

Καθορισµός µέτρων απόδοσης ως 
οδηγός στη  δηµιουργία αξίας



Χρησιµότητα Οικονοµικού Κεφαλαίου

• Καθορίζει ένα «ασφαλές» (µε κάποια πιθανότητα)  επίπεδο 
Κεφαλαίου για προστασία απέναντι σε «καταστροφές» 

• Επιτρέπει στην Τράπεζα να λαµβάνει υπόψη το κόστος του 
κινδύνου όταν καθορίζει τις µελλοντικές στρατηγικές, καθιστώντας
ξεκάθαρο ποιες δραστηριότητες δηµιουργούν µεγαλύτερη αξία. 
Υπολογισµός µέτρων απόδοσης µε προσαρµογή για τον κίνδυνο 
(RORAC)

• ∆είχνει εάν η Τράπεζα χρησιµοποιεί επαρκώς τα κεφάλαια της για 
τους κινδύνους που αναλαµβάνει ή αν έχει περιθώρια ανάληψης 
περισσότερου κινδύνου

• Επιτρέπει την επανεκτίµηση των επενδυτικών στρατηγικών και τη 
βελτίωση της τιµολόγησης και της κατανοµής κεφαλαίων

• Επιτρέπει την επίτευξη καλύτερης σχέσης κίδύνου-απόδοσης και 
βέλτιστων αποτελεσµάτων µέσα στα πλαίσια των εποπτικών 
περιορισµών

• Οφέλη για επενδυτές και αναλυτές που ζητούν όλο και πιο ξεκάθαρη
πληροφόρηση σχετικά µε την απόδοση της Τράπεζας και τους 
αναλαµβανόµενους κινδύνους.



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού 
Παθητικού (ALCO)

• Εστιάζει µεταξύ άλλων στην άντληση και χρήση 
κεφαλαίων

• Συµπεριλαµβάνει
– Στρατηγικό σχεδιασµό
– Τρόπους υλοποίησης
– ∆ιαδικασίες ελέγχου

• Επίδραση σε:
– Μέγεθος
– Σύνθεση
– ∆ιάρκεια
– Ευαισθησία στα επιτόκια
– Ποιότητα
– Ρευστότητα
Των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Τράπεζας



Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού 
Παθητικού (ALCO)

• Κύριος Στόχος:
∆ηµιουργία ροής καθαρών επιτοκιακών εσόδων που 
να χαρακτηρίζεται από

• Υψηλή ποιότητα
• Σταθερή αύξηση
• Μεγάλο µέγεθος

• Πως επιτυγχάνεται
Επιδιώκοντας βέλτιστο συνδυασµό του επιπέδου των 
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και του 
επιπέδου των αναλαµβανόµενων 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων



∆ιαχείριση Λογιστικής Κατάστασης και  
Κατάστασης Αποτελεσµάτων

Βασικά Θέµατα
• ∆οµή και µεταβολές Λογιστικής Κατάστασης:

– Σύνθεση, ανάπτυξη µεγεθών και µεταβολές
– Στοιχεία εκτός λογιστικής κατάστασης
– Στοιχεία ενεργητικού χαµηλής ή µηδενικής κερδοφορίας

• ∆οµή και µεταβολές Κατάστασης Αποτελεσµάτων:
– Πηγές εσόδων, εξόδων: µεταβολές στη σύνθεση και στις τάσεις 
των εσόδων

– ∆οµή των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης σε σύγκριση µε 
τη δοµή των αποτελεσµάτων

– Περιθώρια κερδοφορίας από διαµεσολαβητικές εργασίες
– Ανάλυση λειτουργικών και µη λειτουργικών εσόδων
– Ανάλυση RoE



Λογιστική Κατάσταση και 
Αποτελέσµατα

Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Περίοδος 4 Τρέχουσα Περίοδος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΤΑΞΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Λογιστική Κατάσταση και 
Αποτελέσµατα

Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Περίοδος 4 Τρέχουσα Περίοδος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Τοκοφόρα στοιχεία 
Μη τοκοφόρα στοιχεία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Τοκοφόρα στοιχεία
Μη τοκοφόρα στοιχεία
Κεφάλαια

ΤΑΞΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Επιτοκιακό Αποτέλεσµα
Εσοδα από τόκους
Εξοδα από τόκους

Λειτουργικό (µη επιτοκιακό) αποτέλεσµα
Λειτουργικά (µη επιτοκιακά) Εσοδα
Λειτουργικά (µη επιτοκιακά) Εξοδα

Μη Λειτουργικό Αποτέλεσµα
Μη Λειτουργικά Εσοδα
Μη Λειτουργικά Εξοδα



Λογιστική Κατάσταση και Αποτελέσµατα
Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Περίοδος 4 Τρέχουσα Περίοδος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Τοκοφόρα στοιχεία 
Στοιχεία Treasury
∆άνεια

Μη τοκοφόρα στοιχεία
Ταµείο & Επιταγές
Απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων
Συµµετοχές
Ενσώµατα & Αϋλα Πάγια
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Τοκοφόρα στοιχεία
Καταθέσεις
Άλλος ∆ανεισµός
Μη τοκοφόρα στοιχεία
Υποχρεώσεις εκτός καταθέσεων
Λοιπά στοιχεία παθητικού
Κεφάλαια
Tier 1
Tier 2
Tier 3

ΤΑΞΕΩΣ
Εγγυητικές επιστολές και συναφή
Παράγωγα
Λοιπά στοιχεία



Λογιστική Κατάσταση και Αποτελέσµατα
Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Περίοδος 4 Τρέχουσα Περίοδος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Επιτοκιακό Αποτέλεσµα
Εσοδα από τόκους
Τόκοι Στοιχείων Treasury
Τόκοι ∆ανείων
Εξοδα από τόκους
Τόκοι Καταθέσεων
Τόκοι άλλου δανεισµού

Λειτουργικό (µη επιτοκιακό) αποτέλεσµα
Λειτουργικά (µη επιτοκιακά) Εσοδα
Εσοδα από προµήθειες
Εσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Αλλα λειτουργικά έσοδα
Λειτουργικά (µη επιτοκιακά) Εξοδα
Εξοδα Προσωπικού
Εξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα Εξοδα
Αποσβέσεις Παγίων
Προβλέψεις
Αλλα λειτουργικά έξοδα

Μη Λειτουργικό Αποτέλεσµα
Μη Λειτουργικά Εσοδα
Μη Λειτουργικά Εξοδα



Παράδειγµα
Λογιστική Κατάσταση

Μήνας --> 9 12 3 6 9 12
Έτος --> 2005 2005 2006 2006 2006 2006
Επενδύσεις 8.076 7.450 8.091 9.272 9.961 10.253
∆άνεια 16.151 14.900 16.182 18.544 19.921 20.506
  Τοκοφόρα στοιχεία Ενεργητικού 24.227 22.350 24.273 27.816 29.882 30.759
Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού 2.385 2.685 2.770 2.278 2.143 2.799
Σύνολο Ενεργητικού 26.612 25.035 27.043 30.094 32.025 33.558

Τοκοφόρες Καταθέσεις 16.088 15.208 16.255 18.441 19.556 20.673
Άλλος ∆ανεισµός 8.076 7.450 8.091 9.272 9.961 10.253
Σύνολο τοκοφόρων στοιχείων παθητικού 24.164 22.658 24.346 27.713 29.517 30.926
Μη τοκοφόρα στοιχεία παθητικού 530 549 758 413 525 605
Σύνολο υποχρεώσεων 24.694 23.207 25.104 28.126 30.042 31.531
Ίδια Κεφάλαια 1.918 1.828 1.939 1.968 1.983 2.027
Σύνολο παθητικού 26.612 25.035 27.043 30.094 32.025 33.558



Παράδειγµα
Αποτελέσµατα

Μήνας --> 9 12 3 6 9 12
Έτος --> 2005 2005 2006 2006 2006 2006
Έσοδα από τόκους - επενδύσεις 74,5 80,9 92,7 99,6 102,5
Έσοδα από τόκους - δάνεια 313,0 331,0 351,0 390,0 322,0
  Συνολικά έσοδα από τόκους 387,5 411,9 443,7 489,6 424,5
  Προβλέψεις δανειακών ζηµιών 24,0 18,0 24,0 26,0 39,0
   Προσαρµοσµένα έσοδα τόκων 363,5 393,9 419,7 463,6 385,5

Έξοδα τόκων - Καταθέσεις 142,0 171,0 183,0 215,0 145,0
Έξοδα τόκων - Άλλος δανεισµός 37,3 40,5 46,4 49,8 51,3
Συνολικά έξοδα τόκων 179,3 211,5 229,4 264,8 196,3
    Καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα 184,3 182,5 190,4 198,8 189,3

Μη επιτοκιακά λειτουργικά έσοδα 48,0 40,0 35,0 35,0 55,0
Μη επιτοκιακά λειτουργικά έξοδα 111,0 113,0 122,0 116,0 121,0
  Καθαρό µη επιτοκιακό λειτουργικό αποτέλεσµα -63,0 -73,0 -87,0 -81,0 -66,0
    Καθαρό λειτουργικό αποτέλεσµα 121,3 109,5 103,4 117,8 123,3

Μη λειτουργικά έσοδα 1,0 7,0 1,0 0,0 2,0
Μη λειτουργικά έξοδα 3,0 1,0 2,0 25,0 0,0
  Καθαρό µη λειτουργικό αποτέλεσµα -2,0 6,0 -1,0 -25,0 2,0

Καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων 119,3 115,5 102,4 92,8 125,3
Φόροι 28,7 26,3 19,6 15,1 25,9
  Καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους 90,6 89,2 82,8 77,8 99,4



Αναφορά δεικτών για: X-Bank --Προετοιµάσθηκε από: τµήµα abc
                    Τρίµηνο που τελειώνει τον -> 12-2005 3-2006 6-2006 9-2006 12-2006
Σύνθεση ενεργητικού
Επενδύσεις / σύνολο ενεργητικού 29,8% 29,9% 30,8% 31,1% 30,6%
∆άνεια / σύνολο ενεργητικού 59,5% 59,8% 61,6% 62,2% 61,1%
Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού / σύνολο ενεργητικού 89,3% 89,8% 92,4% 93,3% 91,7%
Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού / σύνολο ενεργητικού 10,7% 10,2% 7,6% 6,7% 8,3%
Σύνθεση παθητικού
Καταθέσεις / σύνολο παθητικού 60,7% 60,1% 61,3% 61,1% 61,6%
∆ανεισµός / σύνολο παθητικού 29,8% 29,9% 30,8% 31,1% 30,6%
Σύνολο τοκοφόρων στοιχείων παθητικού / σύνολο παθητικού 90,5% 90,0% 92,1% 92,2% 92,2%
Μη τοκοφόρα στοιχεία παθητικού / σύνολο παθητικού 2,2% 2,8% 1,4% 1,6% 1,8%
Σύνολο υποχρεώσεων / σύνολο παθητικού 92,7% 92,8% 93,5% 93,8% 94,0%
Ιδια κεφάλαια / σύνολο παθητικού 7,3% 7,2% 6,5% 6,2% 6,0%
∆είκτες ανάπτυξης (ετησιοποιηµένοι)
Ανάπτυξη δανείων -31,0% 34,4% 58,4% 29,7% 11,7%
Ανάπτυξη καταθέσεων -21,9% 27,5% 53,8% 24,2% 22,8%
Ανάπτυξη Ενεργητικού -23,7% 32,1% 45,1% 25,7% 19,2%
Ανάπτυξη Ιδίων κεφαλαίων -18,8% 24,3% 6,0% 3,0% 8,9%
Σηµείωση:  Αυτοί οι δείκτες βασίζονται στα στοιχεία του τέλους του τριµήνου και όχι στα µέσα στοιχεία



Σύνθεση και µεταβολές λογιστικής 
κατάστασης

• Η σύνθεση της λογιστικής 
κατάστασης και οι µεταβολές της στο 
χρόνο δίνουν µια πρώτη εκτίµηση του 
προφίλ κινδύνου της Τράπεζας
– Π.χ.1.  Αν το ποσοστό του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ως προς το 

συνολικό ενεργητικό  αυξηθεί απότοµα, τότε η Τράπεζα δείχνει µια
στροφή προς ανάληψη µεγαλύτερου κινδύνου αγοράς. Αµέσως 
γεννιούνται ερωτηµατικά που ίσως χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
Ιδιαίτερα εάν αυτή η µεταβολή συνδεθεί µε τα έσοδα που προκάλεσε
µπορούµε να εκτιµήσουµε κατά πόσο είχαµε ικανοποιητική απόδοση σε 
σύγκριση µε τον κίνδυνο που ανελήφθη.

– Πχ.2. Μια µεγάλη αύξηση σε δανεισµό της Τράπεζ;ας στη διατραπεζική  
αυξάνει τη µεταβλητότητα των αναγκών χρηµατοδότησης και ίσως 
απαιτέι προσεκτικότερη διαχείριση ρευστότητας, εκτός του ότι αυξάνει 
και το κόστος χρήµατος της Τράπεζας



Σύνθεση και Μεταβολές Λογιστικής 
Κατάστασης

Σύνθεση Λογιστικής Κατάστασης
Προετοιµάσθηκε από: τµήµα abc -- (Ποσά σε εκατοµµύρια)
Μήνας --> 9 12 3 6 9 12
Έτος --> 2005 2005 2006 2006 2006 2006
Επενδύσεις 30% 30% 30% 31% 31% 31%
∆άνεια 61% 60% 60% 62% 62% 61%
  Τοκοφόρα στοιχεία Ενεργητικού 91% 89% 90% 92% 93% 92%
Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού 9% 11% 10% 8% 7% 8%
Σύνολο Ενεργητικού 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Τοκοφόρες Καταθέσεις 60% 61% 60% 61% 61% 62%
Άλλος ∆ανεισµός 30% 30% 30% 31% 31% 31%
Σύνολο τοκοφόρων στοιχείων παθητικού 91% 91% 90% 92% 92% 92%
Μη τοκοφόρα στοιχεία παθητικού 2% 2% 3% 1% 2% 2%
Σύνολο υποχρεώσεων 93% 93% 93% 93% 94% 94%
Ίδια Κεφάλαια 7% 7% 7% 7% 6% 6%
Σύνολο παθητικού 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Σεπ-06

Επενδύσεις
∆άνεια
Μη τοκοφόρα στοιχεία

Σεπ-06

Καταθέσεις
Άλλος ∆ανεισµός
Μη τοκοφόρα στοιχεία
Ίδια Κεφάλαια



Σύνθεση Αποτελεσµάτων
Σύνθεση Εσόδων, Εξόδων
Προετοιµάσθηκε από: τµήµα abc -- (Ποσά σε εκατοµµύρια)
Μήνας --> 12 3 6 9 12
Έτος --> 2005 2006 2006 2006 2006
Έσοδα από τόκους - επενδύσεις 17% 18% 19% 19% 21%
Έσοδα από τόκους - δάνεια 72% 72% 73% 74% 67%
Συνολικά έσοδα από τόκους 89% 90% 92% 93% 88%
Μη επιτοκιακά λειτουργικά έσοδα 11% 9% 7% 7% 11%
Λειτουργικά Έσοδα 100% 98% 100% 100% 100%
Μη Λειτουργικά Έσοδα 0% 2% 0% 0% 0%
Συνολικά Έσοδα 100% 100% 100% 100% 100%

12 3 6 9 12
2005 2006 2006 2006 2006

Έξοδα τόκων - Καταθέσεις 45% 50% 48% 50% 41%
Έξοδα τόκων - Άλλος δανεισµός 12% 12% 12% 12% 14%
Συνολικά έξοδα τόκων 57% 62% 61% 61% 55%
Προβλέψεις δανειακών ζηµιών 8% 5% 6% 6% 11%
Μη επιτοκιακά λειτουργικά έξοδα (εκτός προβλέψεων 35% 33% 32% 27% 34%
Μη επιτοκιακά Λειτουργικά έξοδα 43% 38% 39% 33% 45%
Λειτουργικά έξοδα 99% 100% 99% 94% 100%
Μη λειτουργικά έξοδα 1% 0% 1% 6% 0%
Συνολικά Έξοδα 100% 100% 100% 100% 100%

Σεπ-06

Τόκοι επενδύσεων
Τόκοι δανείων
µη επιτοκιακά λειτουργικά
µη λειτουργικά

Σεπ-06

Τόκοι Καταθέσεων

Τόκοι άλλου δανεισµού

προβλέψεις

µη επιτοκιακά λειτουργικά
(εκτός προβλέψεων)
Μη λειτουργικά



Μεταβολές στη σύνθεση
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Μεταβολές µεγεθών και  ύψους αποτελεσµάτων
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Άλλα θέµατα που θέλουν προσοχή

• Ρευστότητα στοιχείων Ενεργητικού
– Πηγές ρευστότητας χρειάζονται για την αντιµετώπιση 
αναµενόµενων και µη αναµενόµενων µεταβολών της λογιστικής 
κατάστασης

– Τι ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού είναι εύκολα 
ρευστοποιήσιµα? Γενικά ένα ποσοστό της τάξης του 5%-10% 
(σε ακραίες περιπτώσεις 20%) θεωρείται ικανοποιητικό.

– Είναι ικανοποιητικό αυτό το ποσοστό δεδοµένης της δυναµικής 
της χρηµαταγοράς της χώρας που δραστηριοποιούµεθα? Τια
άλλες πηγές ρευστότητας διαθέτουµε, σε τι ύψος ? Έχουν 
δοκιµασθεί αρκετά οι πιστωτικές µας γραµµές µε άλλες 
Τράπεζες?

– Ρευστοποιήσιµα στοιχεία, κατάταξη ανάλογα µε την ευκολία 
ρευστοποίησης



Άλλα θέµατα που θέλουν προσοχή

• Μεταβλητότητα στοιχείων Παθητικού
– Η κύρια πηγή ρευστότητας της Τράπεζας είναι οι καταθέσεις
– Πηγές χρηµατοδότησης όπως πχ. διατραπεζική αγορά, 
προθεσµιακές καταθέσεις προσθέτουν µεταβλητότητα στο ύψος 
των υποχρεώσεων και αυξάνουν το κόστος χρήµατος της 
Τράπεζας

– ∆ανεισµός σε ξένο νόµισµα εισάγει συναλλαγµατικό κίνδυνο
• Παρακολούθηση στοιχείων ενεργητικού µε µηδενικά ή 
χαµηλά έσοδα
– Μια αύξηση τέτοιων στοιχείων ως ποσοστό του ενεργητικού 

µπορεί να δικαιολογεί µείωση του spread και πρέπει να 
διερευνάται περαιτέρω η φύση αυτής της µεταβολής 



Άλλα θέµατα που θέλουν προσοχή

• Λογαριασµοί Τάξεως
– Παράγωγα, εγγυητικές επιστολές, ανεκτέλεστα όρια 
κλπ, δηµιουργούν ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή 
απαιτήσεις και άρα εκθέτουν την Τράπεζα σε 
κινδύνους. Πρέπει να ποσοτικοποιούνται και να 
παρακολουθούνται στενά. Επιβαρύνουν την Τράπεζα 
µε κεφαλαιακές απαιτήσεις.

– Αύξηση στοιχείων των λογαριασµών τάξεως ως 
ποσοστό του συνολικού ενεργητικού πρέπει να 
διερευνάται περαιτέρω αφού δεν είναι ξεκάθαρο αν οι 
κίνδυνοι που συνεπάγονται δικαιολογούνται από 
επιπλέον αποδόσεις για την Τράπεζα. Οι διαδικασίες 
και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου για τα στοιχεία 
τάξεως πρέπει να είναι επαρκή. 



Ανάλυση Κερδοφορίας

• Η ∆ιοίκηση πρέπει να κατανοεί σε ποιες 
εργασίες ρίχνει το βάρος της Τράπεζας και 
πως αυτές συνδέονται µε τις πηγές 
εσόδων και εξόδων.



Έσοδα-Έξοδα

• Εσοδα Τόκων
– Τόκοι δανείων, καρτών, υπεραναλήψεων, διατραπεζικής κλπ
– Συνήθως υπολογίζεται στη βάση δεδουλευµένων τόκων
– Εάν ο δανειζόµενος καθυστερέί να πληρώσει την οφειλή του πάνω από 

ορισµένο αριθµό ηµερών (πχ. 90 ή 180) σταµατούν να καταλογίζονται οι 
δεδουλευµένοι τόκοι  και οι προηγούµενοι δεδουλευµένοι τόκοι πρέπει 
να αφαιρεθούν από τα αποτελέσµατα. Η απουσία µιας τέτοιας πολιτικής 
συνεπάγεται Τράπεζες µε «φουσκωµένα» έσοδα τόκων και κέρδη.

• Έξοδα Τόκων
– Τόκοι καταθέσεων, διατραπεζικής, προθεσµιακές, repos κλπ.Μια

Τράπεζα µε χαµηλά έξοδα τόκων είναι σε καλύτερη θέση, όµως πιθανόν 
αν έχει αυξηµένα λειτουργικά έξοδα αφού οι χαµηλότοκες καταθέσεις 
προέρχονται κυρίως από το retail

• Καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα
– Η διαφορά των παραπάνω.
– Η τράπεζα προσπαθεί να το διατηρήσει αυξανόµενο σε µέγεθος και 

σταθερό σαν ποσοστό των κερδών της



Έσοδα-Έξοδα

• Άλλα λειτουργικά έσοδα
– Π.χ. εµπορικές υπηρεσίες, συµβουλευτικές υπηρεσίες, προµήθειες 

συναλλαγών κλπ
• Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές

– Κυρίως trading συναλλαγές
– Σχετίζονται κρίσιµα µε την ποιότητα της διαχείρισης κινδύνου αγοράς

• Έσοδα από επενδύσεις
– Μερίσµατα µετοχών, τόκοι από οµόλογα του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου, µερίσµατα από συµµετοχή σε θυγατρικές κλπ. ∆εν 
συσχετίζεται ξεκάθαρα µε το αντίστοιχο κοµµάτι του ενεργητικού (π.χ.
τα µερίσµατα µπορεί να προέρχονται από µερος του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών)

• Λειτουργικά έξοδα
– Έξοδα σχετιζόµενα µε µισθοδοσία, ενοίκια, φως, νερό, τηλέφωνο, έξοδα 

ελεγκτών και συµβούλων, έξοδα συντήρησης του µηχανογραφικού 
συστήµατος, γενικά διοικητικά έξοδα κλπ

– Αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των εξόδων απαιτεί εξισορρόπηση 
µεταξύ βραχυπρόθεσµης ελαχιστοποίησης του κόστους και 
επενδύσεων δε ανθρώπινο δυναµικό και συστήµατα



Έσοδα-Έξοδα

• Αποσβέσεις
– Είναι κόστος που οφείλεται στη µε’ιωση της αξίας των παγίων 
στοιχείων της Τράπεζας.

– Συνήθης παρακτική αποσβέσεων: κτίρια σε 25-50 έτη, κινητά 
πράγµατα και εξοπλισµό γραφείου σε 3 έως 5 έτη, υπολογιστές 
σε 2-3 έτη

• Προβλέψεις επισφαλειών
– Έξοδα σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που ενέχουν τα δάνεια
– Ξέρουµε ότι θα έχουµε κάποιες ζηµιές στα δάνεια (αλλά δεν 
ξέρουµε ακριβώς από πού, αλλιώς δεν θα τα χορηγούσαµε)

• Άλλες προβλέψεις ζηµιών
– π..χ. για τα οµόλογα στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (τήρηση στη 
χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και αγοραίας αξίας)



∆οµή Εσόδων και ποιότητα 
κερδοφορίας

• Συστήµατα µέτρησης απόδοσης
– Είναι σηµαντικό να ξεχωρίσουµε µε ποιο τρόπο συνεισφέρει η 
κάθε υπηρεσία, το κάθε προϊόν και η κάθε επιχειρηµατική 
µονάδα στην κερδοφορία της Τράπεζας

– Ένα καλό σύστηµα µέτρησης απόδοσης περιλαµβάνει:
• Ξεκάθαρη κατανοµή εσόδων εξόδων σε κάθε επιχειρηµατική 

µονάδα και για κάθε υπηρεσία ή προϊόν
• Σύστηµα εσωτερικής τιµολόγησης ώστε να µετράται η συνεισφορά 
κάθε επιχειρηµατικής µονάδας στην κερδοφορία (το σύστηµα 
εσωτερικής τιµολόγησης αναφέρεται στο κόστος των κεφαλαίων 
καθώς αυτά κινούνται από τη µια επιχειρηµατική µονάδα στην άλλη)

• Συνεπή και αποτελεσµατικό τρόπο για ενσωµάτωση των σχετικών 
παραγόντων κινδύνου στη µέτρηση της απόδοσης (Risk adjusted 
performance)



∆είκτες και ανάλυση RoE



Αναφορά δεικτών για: X-Bank --Προετοιµάσθηκε από: τµήµα abc
                    Τρίµηνο που τελειώνει τον -> 12-2005 3-2006 6-2006 9-2006 12-2006
Απόδοση επενδύσεων 3,84% 4,16% 4,27% 4,14% 4,06%
Επενδύσεις / µέσο τοκοφόρο ενεργητικό 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%
Απόδοση δανείων 8,06% 8,52% 8,09% 8,11% 6,37%
∆άνεια / µέσο τοκοφόρο ενεργητικό 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%
Απόδοση µέσου τοκοφόρου ενεργητικού 6,66% 7,07% 6,81% 6,79% 5,60%
Προβλέψεις δανειακών ζηµιών / µέσο τοκοφόρο ενεργητικό 0,41% 0,31% 0,37% 0,36% 0,51%
  Προσαρµοσµένη απόδοση µέσου τοκοφόρου ενεργητικού 6,24% 6,76% 6,45% 6,43% 5,09%
Κόστος καταθέσεων 3,63% 4,35% 4,22% 4,53% 2,88%
Καταθέσεις / µέσο τοκοφόρο παθητικό 66,8% 66,9% 66,6% 66,4% 66,6%
Κόστος δανεισµού 1,92% 2,08% 2,14% 2,07% 2,03%
∆ανεισµός / µέσο τοκοφόρο παθητικό 33,2% 33,1% 33,4% 33,6% 33,4%
    Κόστος / µέσο τοκοφόρο παθητικό 3,06% 3,60% 3,52% 3,70% 2,60%
    Spread 3,18% 3,16% 2,92% 2,73% 2,49%
Καθαρή επιτοκιακή θέση / µέσο τοκοφόρο ενεργητικό -0,5% -0,8% 0,1% 0,8% 0,3%
Κόστος / µέσο τοκοφόρο παθητικό 3,06% 3,60% 3,52% 3,70% 2,60%
  Κέρδη,ζηµίες καθαρής επιτοκιακής θέσης -0,02% -0,03% 0,00% 0,03% 0,01%
Καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα / µέσο τοκοφόρο ενεργητικό 3,16% 3,13% 2,92% 2,76% 2,50%
Τοκοφόρο ενεργητικό / µέσο ενεργητικό 90,2% 89,5% 91,2% 92,9% 92,5%
  Καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα / µέσο ενεργητικό 2,85% 2,80% 2,67% 2,56% 2,31%
Μη επιτοκιακά λειτουργικά έσοδα / µέσο ενεργητικό 0,74% 0,61% 0,49% 0,45% 0,67%
Μη επιτοκιακά λειτουργικά έξοδα / µέσο ενεργητικό 1,72% 1,74% 1,71% 1,49% 1,48%
  Καθαρό µη επιτοκιακό λειτουργικό αποτέλεσµα / µέσο ενεργητικό -0,98% -1,12% -1,22% -1,04% -0,81%
    Καθαρό λειτουργικό αποτέλεσµα / µέσο ενεργητικό 1,88% 1,68% 1,45% 1,52% 1,50%
Μη λειτουργικά έσοδα / µέσο ενεργητικό 0,02% 0,11% 0,01% 0,00% 0,02%
Μη λειτουργικά έξοδα / µέσο ενεργητικό 0,05% 0,02% 0,03% 0,32% 0,00%
  Καθαρό µη λετουργικό αποτέλεσµα / µέσο ενεργητικό -0,03% 0,09% -0,01% -0,32% 0,02%
Καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων / µέσο ενεργητικό 1,85% 1,77% 1,43% 1,20% 1,53%
Φόροι / µέσο ενεργητικό 0,44% 0,40% 0,27% 0,19% 0,32%
  Απόδοση ενεργητικού (ROA) 1,40% 1,37% 1,16% 1,00% 1,21%
  Πολλαπλασιαστής µόχλευσης ιδίων κεφαλαίων 13,8 13,8 14,6 15,7 16,4
    Απόδοση κεφαλαίων (ROE) 19,34% 18,94% 16,95% 15,74% 19,82%
Προβλέψεις δανειακών ζηµιών / ∆άνεια 0,62% 0,46% 0,55% 0,54% 0,77%



ROE    Τράπεζα: X-Bank
12-2006 19,82%      Προετοιµάσθηκε από: τµήµα abc
Στόχος
Ανταγωνιστές

επί

ROA Πολλαπλασιαστής Μόχλευσης
12-2006 1,21% 12-2006 16,35
Στόχος Στόχος
Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές

συν συν συν µείον

επιτοκ. Αποτέλ. / ΜΕ λειτ.µη επιτοκ.αποτέλ. / ΜΕ µη λειτ. Αποτέλ. / ΜΕ Φόροι / ΜΕ
12-2006 2,31% 12-2006 -0,81% 12-2006 0,02% 12-2006 0,32%
Στόχος Στόχος Στόχος Στόχος
Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές

λειτ.µη επιτοκ.έσοδα / ΜΕ µη λειτ. έσοδα. / ΜΕ
12-2006 0,67% 12-2006 0,02%
Στόχος Στόχος
Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές

µείον µείον
λειτ.µη επιτοκ.έξοδα / ΜΕ µη λειτ. έξοδα. / ΜΕ

12-2006 1,48% 12-2006 0,00%
Στόχος Στόχος
Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές



επιτοκ. Αποτέλ. / ΜΕ
12-2006 2,31%
Στόχος
Ανταγωνιστές

επί

επιτοκ. Αποτέλ. /τοκοφόρα ενεργ. τοκοφόρα ενεργ. / ΜΕ
12-2006 2,50% 12-2006 92,46%

συν

Spread Κέρδη,ζηµίες καθ. Επιτοκ. Θέσης
12-2006 2,49% 12-2006 0,01%

επί

καθ. Επιτοκ. Θέση / τοκοφ. Ενεργ. κόστος / τοκοφ. Παθητ.
12-2006 0,33% 12-2006 2,60%

επιτοκ. Αποτ/ τοκοφ. Ενεργ. Σύνθεση Απόδοση Σύνθεση Σταθµισµένη απόδοση
12-2006 5,09% Επενδύσεις 4,06% 33,33% 1,35%

∆άνεια 6,37% 66,67% 4,25%
Προβλέψεις / τοκοφ. Ενεργητ. 0,51%

µείον επιτοκ. Αποτ/ τοκοφ. Ενεργ. 5,09%

κόστος /τοκοφ. Παθητ. Σύνθεση Απόδοση Σύνθεση Σταθµισµένη απόδοση
12-2006 2,60% Καταθέσεις 2,88% 66,56% 1,92%

Άλλος δανεισµός 2,03% 33,44% 0,68%
κόστος /τοκοφ. Παθητ. 2,60%



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ



Βασικά θέµατα
• Συνιστώσες του Πιστωτικού Κινδύνου
• ∆ιαχείριση Πιστωτικού Χαρτοφυλακίου
• Λειτουργία και  διαδικασίες πιστοδότησης
• Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου
• Χαρτοφυλάκιο µη εξυπηρετούµενων δανείων
• Πολιτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
• Πολιτικές περιορισµού ή µείωσης του 
πιστωτικού κινδύνου

• Ταξινόµηση περιουσιακών στοιχείων
• Πολιτική προβλέψεων επισφαλειών



Ορισµός

• Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος 
οικονοµικής ζηµίας λόγω αδυναµίας ή 
απροθυµίας του αντισυµβαλλόµενου να 
εκπληρώσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις.



• Βασικά ερωτήµατα:
– Προφίλ πελατών (σε ποιους έχουµε δανείσει)
– Προϊόν και ύψος δανείου (τι έχουµε δανείσει)
– ∆ιάρκεια δανεισµού (για πόσο καιρό έχουµε δανείσει)(ισχυρή 
αλληλεπίδραση µε διαχείριση ρευστότητας)

• Περιορισµός Πιστωτικού Κινδύνου µέσω περιορισµού 
του δανεισµού σε οµάδες συνδεδεµένων πελατών, σε 
συνδεδεµένα µε την Τράπεζα πρόσωπα και 
περιορίζοντας τα µεγάλα χρηµατοοικονοµικά ανοίγµατα

• Η ταξινόµηση των δανείων και οι σχετικές προβλέψεις
– Επιδρούν στην αξία του δανειακού χαρτοφυλακίου
– ∆είχνουν την πραγµατική αξία του κεφαλαίου της Τράπεζας



Σηµαντικά Θέµατα 
• Πολιτικές δανεισµού και διαχείρισης κινδύνου
• Οργάνωση των εργασιών δανειοδότησης
• Μη εξυπηρετούµενα δάνεια
• Μέθοδοι περιορισµού ή µείωσης πιστωτικού 
κινδύνου
– Μεγάλα χρηµατοοικονοµικά ανοίγµατα
– Συνδεδεµένος δανεισµός
– Ανεπαρκής διαφοροποίηση ως προς γεωγραφικές 
περιοχές ή κλάδους της οικονοµίας

– Όρια στα επαναδιαπραγµατεύσιµα δάνεια 
• Ταξινόµηση δανείων και πολιτική προβλέψεων



Βασικά θέµατα πολιτικής στη ∆ιαχείριση ∆ανειακού 
χαρτοφυλακίου

• Όριο στο συνολικό υπόλοιπο
– Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό επί των καταθέσεων, των ιδίων κεφαλαίων ή του συνολικού ενεργητικού

• Γεωγραφικά όρια
– Γνώση της τοπικής αγοράς, εµπειρία προσωπικού

• Συγκεντρώσεις
– Επιδίωξη διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, τόσο ως προς πελάτες όσο και ως προς κλάδους της 

οικονοµίας
– Μέγιστα επιτρεπτά όρια ανά πελάτη, ανά κλάδο οικονοµίας, ανά οµάδες συνδεδεµένων επιχειρήσεων

• Κατανοµή χαρτοφυλακίου σε επιµέρους κατηγορίες χαρτοφυλακίων  και ανά τύπο δανείου και 
όρια σε αυτά

– Κατηγορίες χαρτοφυλακίων Π.χ. Επιχειρηµατικά, καταναλωτικά, στεγαστικά
– Τύποι δανείων Π.χ. σταθερού επιτοκίου, ανοικτός αλληλόχρεος, baloon, δάνεια µε optionalities κλπ
– Συσχέτιση µε τη σύνθεση των καταθέσεων
– Όρια στη σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου

• ∆ιάρκειες
– Θεσµοθέτηση µέγιστης διάρκειας για κάθε τύπο δανείου
– Καθορισµός διάρκειας στη βάση της εκτιµώµενης πηγής αποπληρωµής, του σκοπού του δανείου και της 

ωφέλιµης ζωής του καλύµµατος
• Τιµολόγηση

– Το επιτόκιο πρέπει να είναι επαρκές ώστε να καλύπτει:
• Κόστος χρήµατος
• ∆ιοικητικά κόστη και κόστος επίβλεψης δανείου
• Αναµενόµενες ζηµίες (που εξαρτώνται από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και τα καλύµµατα)
• Περιθώριο κέρδους

– ∆ιαδικασίες για προµήθειες και penalties



• Εγκριτικά επίπεδα
– Ανάλογα µε το µέγεθος της Τράπεζας, τα προϊόντα και το είδος των πελατών
– Όρια σε κάθε εγκριτικό επίπεδο

• ∆ιαδικασία επανεκτίµησης /επαναξιολόγησης
– Έπίσηµες διαδικασίες, επαναξιολογήσεις ανανεώσεων ή επεκτάσεων 

• Ποσοστό δανείων ως προς την αγοραία αξία των καλυµµάτων
– Όριο στο µέγιστο ποσοστό ποσού δανείου προς την αξί των καλύψεων
– Πρέπει να υπάρχει λίστα αποδεκτών καλυµµάτων και αντιστοίχιση κάθε είδους καλύµµατος 

µε ποσοστό κάλυψης
– Πρέπει να διεξάγεται ανατιµολόγηση των καλυµµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα

• Μη εξυπηρετούµενα και επισφαλή δάνεια
– Αναγνώριση των µη εξυπηρετούµενων και επισφαλών δανείων µε έγκαιρο σχηµατισµό 

προβλέψεων
• Collections

– Ορισµός καθυστερήσεων και καθορισµός των σχετικών αναφορών προς τη ∆ιοίκηση
– Οι αναφορές πρέπει να έχουν αρκετά στοιχεία για τον προσδιορισµό του κινδύνου, την 

ενδεχόµενη ζηµιά και τους εναλλακτικούς τρόπους δράσης.
– Follow-up διαδιακασία collections συστηµατική και σταδιακά ισχυροποιούµενη
– Όλα τα µεγάλα προβληµατικά δάνεια πρέπει να παρουσιάζονται στη ∆ιοίκηση

• Παρακολούθηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του δανειολήπτη



Σηµάδια διαταραγµένης κουλτούρας 
πιστοδοτήσεων (σύµφωνα µε την FED)

• Εσωτερικός δανεισµός
– Υπερβολικά δάνεια σε διευθυντές, µεγαλοµετόχους ή σε 
εταιρείες συµφερόντων τους

• Συµβιβασµός στις αρχές πιστοδοτήσεων
– Αγωνία για επίτευξη στόχων, ανταγωνισµός, σύγκρουση 
συµφερόντων

• Επανάπαυση, έλλειψη επαρκούς παρακολούθησης 
παλαιών πελατών, αδιαφορία για προειδοποιητικά 
σηµάδια σχετικά µε τον πελάτη, τον κλάδο, την οικονοµία

• Ελλειπής γνώση, παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
του δανειολήπτη κατά τη διάρκεια του δανείου

• Έλλειψη τεχνικής κατάρτισης



Βασικά περιεχόµενα ενός 
δανειακού φακέλου

• Ονοµασία πελάτη και κλάδος δραστηριοποίησης
• Σκοπός δανείου
• Ηµεροµηνία έγκρισης, εκταµίευσης
• Ηµεροµηνία ωρίµανσης, ύψος δανείου, νόµισµα, επιτόκιο
• Βασική πηγή αποπληρωµής
• Είδος και αξία καλύµµατος
• Συνολικό υπόλοιπο και λοιπές υπό συνθήκη υποχρεώσεις (πχ εγγυητικές 

επιστολές)
• Τυχόν καθυστερήσεις πληρωµών ή µη κανονική εξυπηρέτηση του δανείου
• Περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης που ακολουθούνται για το 

δάνειο
• Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µε τρέχουσες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις δανειολήπτη και λοιπές σχετικές πληροφορίες
• Προβλέψεις



Εξέταση των εργασιών 
πιστοδοτήσεων

Βασικό Ερώτηµα:
Εξασφαλίζεται ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου σε σχέση µε την αναµενόµενη 
απόδοση?

• Μια επιθεώρηση της διαδικασίας πιστοδότησης πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
περιλαµβάνονται:

– Λεπτοµερής ανάλυση πιστοδοτήσεων και εγκριτικών διαδικασιών, δείγµατα αιτηµάτων, 
δείγµατα εντύπων αξιολόγησης αιτηµάτων, εγχειρίδια και κανονισµός πιστοδοτήσεων και 
αρχεία δανείων

– Κριτήρια αποδοχής δανείων, καθορισµένη πολιτική τιµολόγησης και ορίων στα διάφορα 
επίπεδα της ιεραρχίας,

– Πολιτική καλυµµάτων και µέθοδοι επανεκτίµησης της αξίας των καλυµµάτων, σχετικά αρχεία 
σχετιζόµενα µε τα καλύµµατα.

– ∆ιαδικασίες παρακολούθησης µε ανάθεση ευθυνών και διαδικασίες ελέγχου
– ∆ιαδικασία για το χειρισµό εξαιρέσεων
– Προσωπικό (ποιος κάνει τι. Ιδιαίτερα πλήθος προσωπικού, επίπεδο, ηλικία, εµπειρία και 

συγκεκριµένες ευθύνες. Συχνότητα και ποιότητα επανεκπαίδευσης; του προσωπικού?)
– ∆ιάχυση πληροφόρησης (∆οµή συστηµάτων πληροφόρησης και αναφορών, έγκαιρη και 

έγκυρη ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, εκτελούνται ορθά οι κατευθυντήριες γραµµές κλπ?)



Ανασκόπηση ποιότητας δανειακού 
χαρτοφυλακίου

• ∆άνεια σε πελάτες µε σωρευτικό άνοιγµα ανά πελάτη µεγαλύτερο από το 
5% των κεφαλαίων της Τράπεζας

• ∆άνεια σε µετόχους και συνδεδεµένα πρόσωπα
• ∆άνεια για τα οποία οι όροι αποπληρωµής έχουν µεταβληθεί µετά την 

εκταµίευση του δανείου
• ∆άνεια που καθυστερούν κάποια δόση για περισσότερες από 30 ηµέρες
• Όλα τα δάνεια που έχουν rating χειρότερο από το αποδεκτό για την πολιτική 

της Τράπεζας rating
• Όλα τα δάνεια που έχουν χαρακτηρισθεί σε οριστική καθυστέρηση ή σε 

επισφάλεια
• Ανασκόπηση των στοιχείων τάξεως που συνεπάγονται πιστωτικό άνοιγµα
• Καταθέσεις στη διατραπεζική

– Υπάρχουν θεσµοθετηµένα όρια ανά αντισυµβαλλόµενο?
– Υπάρχουν τοποθετήσεις για τις οποίες πρέπει να γίνει κάποια ειδική πρόβλεψη?
– Υπάρχουν τοποθετήσεις µε πολύ ευνοϊκούς ή πολύ δυσµενείς όρους?
– Κατανοµή των τοποθετήσεων ανα Τράπεζα, όπως επίσης και κατανοµή των 

ορίων



Ανάλυση του ∆ανειακού 
Χαρτοφυλακίου

• Κατανοµή του χαρτοφυλακίου από 
διάφορες οπτικές σχετικά µε αριθµό 
δανείων και συνολικά υπόλοιπα, π.χ. ανά 
νόµισµα, ανά ληκτότητες, ανά κλάδο, ανά 
credit rating πελάτη, ανά risk rating 
δανείου, ανά κατηγορία δανείου

• Μη εξυπηρετούµενα δάνεια 



Χαρτοφυλάκιο µη 
εξυπηρετούµενων δανείων

• Μη εξυπηρετούµενα είναι τα δάνεια που 
δεν παράγουν έσοδα

• Συνήθως χαρακτηρίζονται έτσι όταν 
παρουσιάσουν καθυστέρηση κάποιας 
οφειλής για περισσότερες από 90 ηµέρες
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Ωρίµανση ∆ανείων
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Μη εξυπηρετούµενα ∆άνεια
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20 µεγαλύτεροι δανειολήπτες και καλύψεις

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

Ως % όλων των 
δανείων

Ως % των 
εποπτικών κεφαλαίων

Ως % των δανείων
και των τάξεως

20 µεγαλύτεροι δανειολήπτες Καλύψεις

20 µεγαλύτερα ανοίγµατα

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Καλύψεις ως %
Των δανείων και
Των τάξεως

∆ανειακό άνοιγµα των 20 µεγαλύτερων δανειοληπτών
και τα 20 µεγαλύτερα ανοίγµατα

Ως % όλων των 
δανείων

Ως % των 
εποπτικών κεφαλαίων

Ως % των
δανείων και 
των τάξεως



Κλαδική Ανάλυση ∆ανείων
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Ταξινόµηση Συµπεριφοράς ∆ανείων
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Συχνότητα Αθετήσεων

• Συχνότητα αθετήσεων (DF)
– Το ποσοστό των πραγµατοποιηθεισών αθετήσεων 
για κάθε βαθµίδα διαβάθµισης σε ένα χρόνο

it

it
it N

DDF =



Αναµενόµενη ζηµιά

)1( RREADPDEL −⋅⋅=

• ΕL = αναµενόµενη ζηµιά
• PD = πιθανότητα αθέτησης
• RR = ποσοστό ανάκτησης
• Και η PD µπορεί να εκτιµηθείπ.χ. ως ο µέσος µιας 
σειράς συχνοτήτων αθέτησης



Μη αναµενόµενη ζηµιά
• Η ιστορική µεταβλητότητα του ποσοστού των αθετήσεων 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπολογισµό της µη 
αναµενόµενης ζηµιάς (µεθοδολογία VaR)

• Παρατήρηση 1: Όµως οι αποκλίσεις της ζηµιάς από τη 
µέση ζηµιά εξαρτώνται επίσης από τις αποκλίσεις των 
ποσοστών ανάκτησης (RR) και των ανοιγµάτων (EAD) 
από τις µέσες τιµές τους. Αυτές είναι πιο δύσκολο να 
εκτιµηθούν από τα PDs

• Παρατήρηση 2: Αν προσπαθήσουµε να γράψουµε
WC(EL) = WC(PD)*WC(EAD)*(1-WC(RR))
Όπου WC σηµαίνει worst case, γινόµαστε υπερσυντηρητικοί γιατί 
υποθέτουµε ότι τα χειρότερα θα συµβούν ταυτόχρονα και στις 
τρείς παραµέτρους που δεν είναι ρεαλιστικό αφού δεν 
λαµβάνουµε υπόψη τις συσχετίσεις.



ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ



Βασικά σηµεία
• Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος µεταβολών της αξίας του 

χαρτοφυλακίου λόγω της µεταβλητότητας των τιµών της αγοράς
• Βασικές πηγές κινδύνου αγοράς:

– Μετοχές
– Επιτόκια
– Συναλλαγµατικές ισοτιµίες
– Τιµές Εµπορευµάτων

• Βασικά είδη κινδύνου αγοράς:
– Κίνδυνοι κατεύθυνσης

• Beta ((συστηµικός κίνδυνος) εξάρτηση από την κίνηση της γενικότερης αγοράς 
µετοχών)

• Duration (ευαισθησία στο επίπεδο των επιτοκίων)
• Delta (εξάρτηση του παραγώγου από την τιµή του υποκείµενου προϊόντος)

– Κίνδυνοι ανεξάρτητοι κατεύθυνσης
• Κίνδυνος Βάσης (spread)
• Ειδικός κίνδυνος (για χαρτοφυλάκια µετοχών)
• Κυρτότητα (επίδραση της µεταβλητότητας των επιτοκίων στις τιµές των οµολόγων)
• Gamma (επίδραση της µεταβλητότητας της τιµής του υποκειµένου στην τιµή του 

παραγώγου)



Βασικά σηµεία

• Στις πιο εξελιγµένες αγορές, οι Τράπεζες µε 
επαρκή ρευστότητα µπορούν να αντισταθµίσουν 
τον κίνδυνο της µεταβλητότητας των τιµών. 

• Η εναποµένουσα ανοικτή θέση προσδιορίζει το 
ποσό του χαρτοφυλακίου που αποµένει 
εκτεθειµένο στον κίνδυνο αγοράς.

• Πρέπει να διατηρούνται επαρκή κεφάλαια ως 
προστασία έναντι δυνητικών ζηµιών που 
οφείλονται στον κίνδυνο αγοράς.



Πολιτικές διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου

• Ανάλυση VaR ανά πηγή κινδύνου και συνολική 
VaR

Πηγή Κινδύνου Υψηλή ∆ιάµεσος Χαµηλή Τέλος Περιόδου
Επιτόκια
Μετοχές
Συνάλλαγµα
Εµπορεύµατα
Όφελος ∆ιαφοροποίησης
Συνολική Αξία σε κίνδυνο

Τιµές κατά τη διάρκεια της περιόδου



Πολιτικές διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου

• Mark to Market
– Marking to market από άτοµα ανεξάρτητα από 
τους dealers και τους προϊσταµένους τους

– Σχετικές αναφορές υποβάλλονται στους 
υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνου και 
διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού

– Marking to market OTC προϊόντων (κίνδυνος 
µοντέλου)



Πολιτικές διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου

• Όρια θέσεων
– Όρια θέσεων (long, short, net) λαµβάνοντας υπόψη 
τον κίνδυνο ρευστότητας που µπορεί να προκύψει µε 
την εκτέλεση µη πραγµατοποιηµένων συναλλαγών 
όπως πχ ανοικτά συµβόλαια ή υποχρεώσεις από 
options

– Αυτά τα όρια θέσεων πρέπει να συσχετίζονται µε τα 
κεφάλαια που είναι διαθέσιµα για κάλυψη του 
κινδύνου αγοράς

– Θέσπιση ορίων στα επίπεδα κινδύνου που µπορεί να 
αναλάβει ο κάθε trader ξεχωριστά

– Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου τήρησης των ορίων



Πολιτικές διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου

• Stop-loss
– Προϋπολογισµός κινδύνου
– Όταν οι ζηµιές σε κάποιες ανοικτές θέσεις 
φθάσουν σε ανεπίτρεπτα επίπεδα, πρέπει να 
κλείνουν ή να επιδιώκεται σύγκλιση της ALCO 
για επιβεβαίωση ή επαναπροσδιορισµό της 
στρατηγικής stop loss



Πολιτικές διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου

• Trading σε νέες αγορές και νέα προϊόντα
– Θεσµοθέτηση διαδικασίας εισόδου σε νέες 
αγορές και νέα προϊόντα και καθορισµός 
ορίων

– Μετά την απόκτηση ικανής εµπειρίας, 
επανακαθορισµός των ορίων σε πιο ελαστική 
βάση.



ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ



Κίνδυνος Ρευστότητας

• Ο κίνδυνος ρευστότητας δηµιουργείται από 
διαφορές στα µεγέθη στοιχείων του Ενεργητικού 
και του Παθητικού σε συνδυασµό µε 
ασυµφωνίες σχετικά µε τις ηµεροµηνίες 
ωρίµανσης τους (αναµενόµενες χρηµατοροές)

• Είναι από τις βασικές εργασίες της διαδικασίας 
διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού.

• Αναγκαία η εξέταση των αναγκών ρευστότητας 
κάτω από διάφορα σενάρια



Ανάλυση Ρευστότητας

• Ο στόχος της ανάλυσης ρευστότητας είναι να 
µετρηθεί η τρέχουσα κατάσταση ρευστότητας της 
Τράπεζας όπως επίσης και η ικανότητα της να 
ανταπεξέλεθει σε µελλοντικές ανάγκες σε ρευστά
– Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης ρευστότητας:
εξέταση βασικών δεικτών της λογιστικής κατάστασης

– Ανάλυση αναγκών σε ρευστά: ανάλυση ανοιγµάτων 
ρευστότητας (στατικό και δυναµικό µοντέλο)



Ανάλυση δεικτών
• Μερικοί δείκτες µέτρησης ρευστότητας περιλαµβάνουν:

– ∆άνεια προς καταθέσεις
– Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού προς συνολικό ενεργητικό
– Ευµετάβλητες υποχρεώσεις προς σύνολο ενεργητικού
– Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού προς ευµετάβλητες 
υποχρεώσεις

– Μη δεσµευµένες εξσαφαλίσεις προς σύνολο ενεργητικού 
– Μη χρησιµοποιηθείσες γραµµές διατραπεζικής προς σύνολο 
ενεργητικού

– Ανασφάλιστες καταθέσεις προς συνολικές καταθέσεις
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Μοντέλο προβλεπόµενης 
Λογιστικής Κατάστασης
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Βελτίωση Κατάστασης Ρευστότητας

• Αύξηση θέσεων ενεργητικού σε εύκολα ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία υψηλής ποιότητας

• Μείωση της διάρκειας των στοιχείων του Ενεργητικού
• Αύξηση της διάρκειας των στοιχέιων του Παθητικού
• ∆ιαφοροποίηση πηγών χρήµατος ανά διάρκεια, 
γεωγραφική περιοχή, δανειστή.

• Μελέτη της σύνθεσης των καταθέσεων και επέκταση των 
πηγών σταθερής χρηµατοδότησης (πυρήνας 
καταθέσεων) 

• Αύξηση δανείων που εύκολα µπορούν να πωληθούν ή 
να τιτλοποιηθούν



Ανάλυση Χρηµατοροών

• Ανάλυση ανοιγµάτων ρευστότητας
• Ανάλυση προβλεπόµενων ανοιγµάτων 
ρευστότητας



Ανάλυση ανοιγµάτων ρευστότητας

• Μια κλίµακα ανοιγµάτων ρευστότητας παρέχει ένα 
αναλυτικό πλαίσιο µέτρησης των µελλοντικών αναγκών 
σε ρευστά, συγκρίνοντας τα ποσά των απαιτήσεων και 
των υποχρεώσεων που ωριµάζουν σε προκαθορισµένα 
χρονικά διαστήµατα

• Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις µοιράζονται σε 
διαφορετικές χρονικές ζώνες, σύµφωνα µε τον 
(«πραγµατικό») εναποµένοντα χρόνο έως τη λήξη τους

• Ένα µειονέκτηµα της κλίµακας ρευστότητας είναι ότι δεν 
συλλαµβάνει τις µελλοντικές µεταβολές της λογιστικής 
κατάστασης, όπως την ανάπτυξη των δανείων και των 
καταθέσεων



Παράδειγµα
Κλίµακας ανοιγµάτων ρευστότητας

µέχρι 10 
ηµέρες

10 ηµέρες 
έως 3 
µήνες

3-6 µήνες 6-12 
µήνες 1-5 έτη >5έτη Σύνολο

Ενεργητικό 10 10 10 5 65 0 100
Παθητικό 50 30 15 0 0 5 100

Καθαρές εκροές 
(Ενεργητικό - Παθητικό) -40 -20 -5 5 65 -5 0

Σωρευτικές καθαρές 
εκροές -40 -60 -65 -60 5 0 0



Παράδειγµα
Πρόβλεψης χρηµατοροών

Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

0-30 ηµέρες 31-60 ηµέρες 61-90 ηµέρες 91-365 ηµέρες

Εισροές

Καταθέσεις 1.000   1.200   1.500   20.000   

Ωρίµανση δανείων και επενδύσεων 600   1.200   1.800   9.000   

Πωλήσεις δανείων - - - -

Λοιπά 200   100   200   1.500   

Σύνολο εισροών 1.800   2.500   3.500   30.500   

Εκροές

Ωρίµανση καταθέσεων 800   900   1.000   3.500   

Ωρίµανση άλλου δανεισµού - - - 1.000   

Χορήγηση νέων δανείων 900   1.500   1.600   15.000   

Λοιπά 200   - - 1.000   

Σύνολο εκροών 1.900   2.400   2.600   20.500   

Πλεόνασµα - 100   100   900   10.000   

Σωρευτικό πλεόνασµα - 100   - 900   10.900   



Επιπλέον

• Ανάλυση ανά νόµισµα
• Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 
τηρούνται ιστορικά στοιχεία ώστε να 
φαίνεται η εξέλιξη τους στο χρόνο

• Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν 
σενάρια σε καταστάσεις κρίσης για όλα τα 
παραπάνω και ιδιαίτερα για την κλίµακα 
προβλεπόµενων χρηµατοροών

• Contingency plan



Παράδειγµα
∆είκτες ρευστότητας Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Περίοδος 4

Τρέχουσα 
Περίοδος Στόχος

Εύκολα ρευστοποιήσιµα στοιχεία προς 
συνολικό ενεργητικό 40,43% 37,18% 33,38% 21,56% 17,13%
Ευµετάβλητες υποχρεώσεις προς 
συνολικές υποχρεώσεις 50,13% 49,19% 55,95% 62,13% 58,79%
(Κάλυψη µεταβλητότητας) Εύκολα 
ρευστοποιήσιµα στοχεία προς 
ευµετάβλητες υποχρεώσεις 95,84% 84,69% 70,04% 40,82% 33,01%
(Bank Run) Εύκολα ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία προς καταθέσεις 48,06% 47,96% 40,60% 27,95% 21,99%
∆άνεια προς καταθέσεις 136,57% 138,65% 117,20% 205,46% 208,76%
∆άνεια διατραπεζικής προς καταθέσεις 
διατραπεζικής 98,95% 76,17% 50,51% 25,87% 20,58%

∆άνεια και επενδύσεις προς καταθέσεις 119,45% 129,25% 111,44% 119,19% 118,86%
Καταθέσεις ταµιευτηρίου και όψεως 
προς καταθέσεις 7,98% 5,98% 17,10% 16,91% 12,18%
Προθεσµιακές µε ωρίµανση > 3 µήνες 
προς καταθέσεις 30,78% 23,09% 22,18% 19,83% 19,72%
Καταθέσεις µε ωρίµανση <3 µήνες προς 
καταθέσεις 59,77% 44,84% 27% 44,89% 33,88%
∆έκα µεγαλύτερες καταθέσεις προς 
καταθέσεις 87,92% 65,96% 35,33% 30,50% 26,68%



Στατιστικές δεικτών ρευστότητας

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Περίοδος 4 Τρέχουσα
Περίοδος

Στόχος

∆άνεια προς καταθέσεις
∆άνεια διατραπεζικής προς καταθέσεις διατραπεζικής
Εύκολα ρευστοποιήσιµα στοιχεία προς συνολικό ενεργητικό
Ευµετάβλητες υποχρεώσεις προς συνολικές υποχρεώσεις
(Κάλυψη µεταβλητότητας) Εύκολα ρευστοποιήσιµα στοχεία προς ευµετάβλητες υποχρεώσεις
(Bank Run) Εύκολα ρευστοποιήσιµα στοιχεία προς καταθέσεις



ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ



Ορισµός και σχόλια
• Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος µείωσης των εσόδων και της 

αξίας των κεφαλαίων λόγω µεταβολών στα επιτόκια
– Οι µεταβολές των επιτοκίων επιδρούν στα επιτοκιακά έσοδα και έξοδα 

(άρα στο επιτοκιακό αποτέλεσµα) της Τράπεζας όπως επίσης και στην 
οικονοµική αξία των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των εκτός 
ισολογισµού θέσεων της (άρα στα κεφάλαια της)

• Πηγάζει από ασυµφωνία στις χρονικές στιγµές ανατιµολόγησης των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και από µεταβλές στην κλίση και 
στο σχήµα της καµπύλης επιτοκίων

• Στόχος της διαχείρισης επιτοκίων είναι να διατηρήσει τα ανοίγµατα 
επιτοκίων σε συγκεκριµένα πλαίσια

• Η προστασία των εσόδων και της αξίας του κεφαλαίου από τον 
κίνδυνο επιτοκίων είναι από τα βασικά καθήκοντα της ALCO



Όψεις του κινδύνου επιτοκίων
• Κίνδυνος ανατιµολόγησης

– Οφείλεται σε διαφορές των χρόνων σταθερότητας των επιτοκίων των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων. (διαφορές στους χρόνους ωρίµανσης των στοιχείων σταθερού επιτοκίου ή 
στους χρόνους ανατιµολόγησης των στοιχείων κυµαινόµενου επιτοκίου) 

• Κϊνδυνος καµπύλης επιτοκίων
– Οι διαφορές στους χρόνους ανατιµολόγησης εκθέτουν την Τράπεζα και σε κινδύνους από τις 

µεταβολές στην κλίση και στο σχήµα της καµπύλης επιτοκίων. Π.χ. µια θέση long σε 10ετή 
οµόλογα και short σε 5ετή οµόλογα του ίδιου εκδότη δεν είναι ακίνδυνη αφού εάν αυξηθεί η 
κλίση της καµπύλης επιτοκίων (υψηλότερα δεκαετή επιτόκια και χαµηλότερα πενταετή) 

• Κίνδυνος βάσης (spread risk)
– Εάν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις τιµολογούνται από διαφορετικές καµπύλες επιτοκίων 

και η διαφορά µεταξύ τους µεταβληθεί. Π.χ. εάν µια απαίτηση τιµολογηµένη µε βάση τα US 
Treasury bills χρηµατοδοτείται από µια υποχρέωση τιµολογηµένη µε βαση το LIBOR. Ο 
κίνδυνος βάσης οφέιλεται σε µη αναµενόµενες µεταβολές στη διαφορά µεταξύ αυτών των 
δύο βάσεων

• Κίνδυνος προαίρεσης (optionality)
– Πολλά προϊόντα έχουν ενσωµατωµένα παράγωγα. Π.χ. οµόλογα µε put option, δάνεια που 

οι δανειολήπτες µπορούν να αποπληρώσουν χωρίς penalty, κλπ



Εκτίµηση Κινδύνου Επιτοκίων

• Εστιάζοντας στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα
– Παραδοσιακή µέθοδος. Στόχος να προστατεύσουµε 
τα επιτοκιακά κέρδη.

• Εστιάζοντας στην καθαρή αξία της Τράπεζας 
(παρούσα αξία των καθαρών αναµενόµενων 
χρηµατοροών)
– Στόχος να προστατεύσουµε την αξία της Τράπεζας 
δεδοµένου ότι οι σύγχρονες Τράπεζες έχουν ολοένα 
και αυξανόµενο µέρος των εσόδων τους από µη 
επιτοκιακές εργασίες.



Μοντέλα διαχείρισης του κινδύνου 
επιτοκίων

• Το σύστηµα µέτρησης του κινδύνου των 
επιτοκίων πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις 
βασικές πηγές κινδύνου επιτοκίων και να 
είναι επαρκές ώστε να εκτιµά την 
επίδραση των µεταβολών των επιτοκίων 
τόσο στα κέρδη όσο και στην οικονοµική 
αξία της Τράπεζας



Στατικό µοντέλο ανοιγµάτων 
επιτοκίου

• Κατανέµει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε 
χρονικές ζώνες ωρίµανσης ή ανατιµολόγησης
και µετρά το επιτοκιακό άνοιγµα σε κάθε τέτοια 
ζώνη

• Εστιάζει στις δυνητικές µεταβολές του καθαρού 
επιτοκιακού αποτελέσµατος. Πράγµατι, εάν 
µεταβληθούν τα επιτόκια, τότε θα µεταβληθούν 
τόσο τα έσοδα από τόκους όσο και τα έξοδα από 
τόκους καθώς τα διάφορα επιτοκιακά ευαίσθητα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 
ανατιµολογούνται, δηλαδή λαµβάνουν τα νέα 
επιτόκια



Άνοιγµα Επιτοκίων

• Μετρά τη διαφορά ανάµεσα στη χρηµατική 
αξία των τοκοφόρων στοιχέιων του 
ενεργητικού τα οποία ενδέχεται να 
ανατιµολογηθούν εντός µιας 
συγκεκριµένης χρονικής ζώνης και στη 
χρηµατική αξία των τοκοφόρων στοιχείων 
του παθητικού τα οποία ενδέχεται να 
ανατιµολογηθούν εντός της ίδιας ζώνης. 
Λέγοντας «ανατιµολογηθούν» εννοούµε τη 
δυνατότητα να µεταβληθεί το επιτόκιο τους



Χρονικές ζώνες ανατιµολόγησης / ωρίµανσης. 
Η σηµασία του εύρους της ζώνης

• Η χρονική ζώνη ανατιµολόγησης / ωρίµανσης, είναι το 
χρονικό παράθυρο εντός του οποίου τοποθετούνται οι 
χρηµατικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού. Το εύρος της ζώνης ανατιµολόγησης
καθορίζει ποιά στοχεία είναι επιτοκιακά ευαίσθητα εντός 
αυτής της ζώνης. Όσο µεγαλύτερη η χρονική ζώνη 
ανατιµολόγησης τόσο περισσότερα στοιχεία είτε 
ωριµάζουν είτε ενδέχεται να ανατιµολογηθούν. 
Αντίστροφα, µια υπερβολικά βραχεία ζώνη 
ανατιµολόγησης παραλείπει να λάβει υπόψη της το 
επιτοκιακό άνοιγµα των στοιχείων που ανατιµολογούνται
αµέσως µετά το πέρας της 



Παραδείγµατα
• Υπολογισµός του ανοίγµατος επιτοκίων και της 
επίδρασης του στο καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα από 
µια αύξηση των επιτοκίων κατά 1%

Επιτοκιακά ευαίσθητα στοιχεία
ενεργητικού 200.000.000   100.000.000   150.000.000   

Επιτοκιακά ευαίσθητα στοιχεία
παθητικού 100.000.000   150.000.000   140.000.000   

Επιτοκιακό άνοιγµα (ΕΣΕ-ΕΣΠ) 100.000.000   - 50.000.000   10.000.000   

Μεταβολή επιτοκίου 1% 1% 1%

Μεταβολή καθαρού επιτοκιακού
αποτελέσµατος

άνοιγµα*µεταβολή
επιτοκίου 1.000.000   - 500.000   100.000   



Παραδείγµατα
• Υπολογισµός του ανοίγµατος επιτοκίων και της 
επίδρασης του στο καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα από 
µια µείωση των επιτοκίων κατά 1%

Επιτοκιακά ευαίσθητα στοιχεία
ενεργητικού 200.000.000   100.000.000   150.000.000   

Επιτοκιακά ευαίσθητα στοιχεία
παθητικού 100.000.000   150.000.000   140.000.000   

Επιτοκιακό άνοιγµα (ΕΣΕ-ΕΣΠ) 100.000.000   - 50.000.000   10.000.000   

Μεταβολή επιτοκίου -1% -1% -1%

Μεταβολή καθαρού επιτοκιακού
αποτελέσµατος

άνοιγµα*µεταβολή
επιτοκίου - 1.000.000   500.000   - 100.000   



Παράδειγµα Χ-Bank
• Έστω ότι έχουµε τα παρακάτω στοιχεία για την Χ-Bank

Ενεργητικό Παθητικό

Ταµείο 10 Overnight Repos 170

Οµόλογα µε λήξη σε 1 µήνα (7,05%) 75
∆ανεισµός (7 έτη σταθερό

8,55%) 150

Οµόλογα µε λήξη σε 3 µήνες (7,25%) 75

Οµόλογα µε λήξη σε 2 έτη (7,5%) 50

Οµόλογα µε λήξη σε 8 έτη (8,96%) 100

5ετή εταιρικά οµόλογα (κυµαινόµενο επιτόκιο
8,2% ανατιµολογούµενο ανά 6µηνο) 25 Ίδια Κεφάλαια 15

Σύνολο Ενεργητικού 335 Σύνολο Παθητικού 335



Παράδειγµα Χ-Bank
0-1 µήνας 1-3 µήνες 3-12 µήνες 12-24µήνες >24 µήνες

Ενεργητικό
Ταµείο
Οµόλογα µε λήξη σε 1 µήνα 
(7,05%) 75

Οµόλογα µε λήξη σε 3 µήνες 
(7,25%) 75

Οµόλογα µε λήξη σε 2 έτη 
(7,5%) 50

Οµόλογα µε λήξη σε 8 έτη 
(8,96%) 100

5ετή εταιρικά οµόλογα 
(κυµαινόµενο επιτόκιο 8,2% 
ανατιµολογούµενο ανά 6µηνο)

25

Παθητικό
Overnight Repos 170
∆ανεισµός (7 έτη σταθερό 
8,55%)
Ίδια Κεφάλαια

Ανοιγµα -95 75 25 50 100
Σωρευτικό άνοιγµα -95 -20 5 55 155



Παράδειγµα Χ-Bank
• Επίδραση στο καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα 
του επόµενου µήνα εάν όλα τα επιτόκια 
αυξηθούν κατά 0,5%

Άνοιγµα1µήνα*µεταβολή επιτοκίου 
= -95*(0,5%) = -0,475εκ

• Επίδραση στο καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα 
του επόµενου µήνα εάν όλα τα επιτόκια 
µειωθούν κατά 0,75%

Άνοιγµα1µήνα*µεταβολή επιτοκίου 
= -95*(-0,75%) = 0,7125εκ



Παράδειγµα Χ-Bank
• Εντός του έτους αναµένεται να πωληθούν 10 εκ από τα οµόλογα 

διετίας και 20 εκ από τα οµόλογα οκταετίας. Ποιό είναι το επιτοκιακό
άνοιγµα για χρονική ζώνη ενός έτους? Επίσης ποια η επίδραση στο 
επιτοκιακό αποτέλεσµα από µια άνοδο των επιτοκίων κατά 0,5%? 
Από µια µείωση των επιτοκίων κατά 0,75%?

• (οµόλογα µε λήξη σε 1 µήνα + οµόλογα µε λήξη σε 3 µήνες + 
πώληση οµολόγων διετίας + πώληση οµολόγων οκταετίας + 5ετή 
εταιρικά) Μείον (Repos)= (75+75+10+20+25)-170 = 35εκ

• Αύξηση επιτοκίων κατά 0,5% 
35*0,5%=0,175εκ

• Μείωση επιτοκίων κατά 0,75%
35*(-0,75%)=-0,2625εκ



Ανάλυση Ευαισθησίας

• Εφαρµογή διαφορετικών σεναρίων 
επιτοκίων σε ένα στατικό µοντέλο 
ανοιγµάτων της λογιστικής κατάστασης



Προσοµοίωση
• Κατασκευή σύνθετου δυναµικού µοντέλου της λογιστικής 
κατάστασης της Τράπεζας.

• Στόχος η µέτρηση της ευαισθησίας του καθαρού 
επιτοκιακού αποτελέσµατος, των συνολικών εσόδων και 
των κεφαλαίων σε µεταβολές βασικών µεταβλητών. Οι 
µεταβλητές αυτές περιλαµβάνουν διάφορα µονοπάτια 
εξέλιξης των επιτοκίων και του όγκου εργασιών

• Οι προσοµοιώσεις είναι ιδιαίτερα εξαρτηµένες από τις 
αρχικές υποθέσεις και οι παράµετροι του µοντέλου 
χρειάζονται αυστηρό έλεγχο προκειµένου να παράγουν 
αντικειµενικά αποτελέσµατα µε νόηµα

• Οι προσοµοιώσεις ίσως είναι πιο κατάλληλες για 
business planning αντί για µέτρηση του κινδύνου 
επιτοκίων.  



Ανάλυση διάρκειας
• Η τροποποιηµένη διάρκεια (modified duration) είναι ένα µέτρο της 

ευαισθησίας των τιµών σε µεταβολές των επιτοκίων.
• Χρησιµοποιείται κυρίως σε χαρτοφυλάκια οµολόγων και δείχνει την 

ποσοστιαία µεταβολή της αξίας του οµολόγου για µοναδιαία 
µεταβολή του υψους των επιτοκίων

• Βασίζεται στη χρονικότητα των µελλοντικών χρηµατοροών και η 
έννοια επεκτείνεται σε ολόκληρη τη λογιστική κατάσταση της 
Τράπεζας. Έτσι το κεφάλαιο της Τράπεζας νοείται ως ένα 
χαρτοφυλάκιο από µια long θέση (απαιτήσεις) και µια short θέση 
(υποχρεώσεις), οπότε η αξία του είναι η παρούσα αξία αυτού του 
χαρτοφυλακίου. Η τροποποιηµένη διάρκεια αυτού του 
χαρτοφυλακίου µπορεί να υπολογισθεί και να θεωρηθεί ως µέτρο 
της ευαισθησίας της αξίας του κεφαλαίου απέναντι στις µεταβολές 
των επιτοκίων 



Παράδειγµα

Ζηµία Κέρδος Ζηµία Κέρδος

1%       400.000               280.000   

-1%                               750.000           300.000   
2%       800.000               555.000   

-2%  2.500.000 (µπορείτε να το 
εξηγήσετε?)         680.000   

Παράλληλη µετατόπιση της 
καµπύλης αποδόσεων

Επιπτώσεις επί καθαρών εσόδων για 
περίοδο ενός έτους

Επιπτώσεις επί της αξίας του 
χαρτοφυλακίου

Κίνδυνος Επιτοκίων Τραπεζικού χαρτοφυλακίου

Είδος µεταβολής επιτοκίων Μεταβολή



ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΠΟ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ



Πιστωτικός Κίνδυνος
Τράπεζα Ορισµός

Commerzbank Credit risk is the risk of losses or lost profits due to defaults (default or 
deterioration of credit worthiness) of counterparties and also the change in 
this risk…Credit risk also covers country and issuer risk as well as 
counterparty risk and settlement risk

JP Morgan 
Chase

Credit risk is the risk of loss from obligor or counterparty default

ING Credit risk is the risk of loss from the default by debtors or counterparties

Barclays Credit risk is the risk that the Group’s customers, clients or counterparties 
will not be able or willing to pay interest, repay capital or otherwise to fulfil 
their contractual obligations under loan agreement or other credit facilities 
… Furthermore credit risk is manifested as country risk….Settlement risk is 
another special form of credit risk

Fortis The credit risk is the risk arising when a borrower or counterparty is no 
longer able to repay their debt. This may be the result of inability to pay 
(insolvency) or of government restrictions on capital transfer…Three main 
potential sources of credit risk: the counterparty risk, the transfer risk and 
the settlement risk



Πιστωτικός Κίνδυνος
Τράπεζα Μεθοδολογία Μέτρησης

Fortis VaR at 99.97% 1 year

RBC financial 
group

Credit scoring models (applicant scoring behavioural scoring, internal rating 
approach). Economic capital: Retail-capital rates are applied on exposures; 
Loan book: KMV portfolio model; Trading book: CARMA portfolio modelo; 
99.95% for target AA rating

Commerzbank Credit VaR at 99.95%, 1 year, (target A+ rating)

JP Morgan 
Chase

Unexpected losses drive the allocation of credit risk capital by portfolio 
segments…. Capital allocations are differentiated by risk rating, loss 
severity, maturity, correlations and assumes exposures at default… the 
new approach employs estimates of default likelihood that are derived from 
market parameters and intended to capture the impact….

ING Internal rating methodologies, RAROC systems, Economic capital is the 
loss at 99.95% over a 1 year horizon. (Target rating AA)

Barclays Internal rating system (12 rating levels) to assign PDs. Measure of earnings 
volatility for portfolio unexpected loss at 99.95%



Κίνδυνος Αγοράς
Τράπεζα Ορισµός

Citigroup Market risk losses arise from fluctuations in the market value of trading and 
non trading positions, including changes in value resulting from fluctuations 
in rates.

Fortis The market risk is the risk of losses due to sharp fluctuations on the 
financial markets-in share prices, interest rates, exchange rates or property 
prices

RBC financial 
group

The market risk is the risk o loss that results from changes in interest rates, 
foreign exchange rates, equity prices and commodity prices

CSFB The market risk is the risk of loss arising from adverse changes in interest 
rates, foreign currency exchange ratesand other relevant market rates and 
prices such as commodity prices and volatilities

ABN Amro The market risk is the risk that movements in financial market prices-such 
as foreign exchange interest rates, credit spreads, equities and
commodities- will change the value of the banks portfolio

CIBC Market risk is defined as the potential for financial loss from adverse 
changes in underlying market factors, including interst and foreign 
exchange rates, credit spreads and equity and commodity prices



Κίνδυνος Αγοράς
Τράπεζα Μεθοδολογία Μέτρησης

Commerzbank VaR (historical VaR using 255 trading days data for general market risk, 
Variance-Covariance method for specific market risk, Stress test of 200 bp
parallel shift of interest rates for interest rates risk)

JP Morgan 
Chase

Statistical measures: VaR and RIFLE (Risk identification for Large 
Exposures = worst case analysis)
Non-statistical measures: Economic value stress tests, Earnings-at-risk 
stress tests, sensitivity analysis

ING Trading risk is measured with VaR and stress testing. Non-trading interest 
rate risk is measured with an earnings at risk approach for a 200 bp
interest rate shock

Barclays Daily VaR (at 98% historical simulation with 2 years data) Stress tests, 
annual Earnings-at-risk (shock at 99% 1 year as recommended in Basel II) 
and Economic Capital

Fortis The credit risk is the risk arising when a borrower or counterparty is no 
longer able to repay their debt. This may be the result of inability to pay 
(insolvency) or of government restrictions on capital transfer…Three main 
potential sources of credit risk: the counterparty risk, the transfer risk and 
the settlement risk



Λειτουργικός Κίνδυνος
Τράπεζα Ορισµός

Commerzbank Operational risk is the risk of losses through inadequate or defective 
systems and processes, human or technical failures, or external events 
(such as systems breakdowns or fire damage), It also includes legal risk

JP Morgan 
Chase

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed 
processes or systems, human factors or external events

ING The risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal 
processes, people and systems or from external events

Barclays Operational risks and losses can result from fraud, errors by employees, 
failure to properly document transactions or to obtain proper internal 
authorization, failure to comply with regulatory requirements and Conduct 
of Business rules, equipment failures, natural disasters or the failure of 
external systems.

Fortis Operational risk at Fortis covers both business risk (losses due to changes 
in the structural and/or competitive environment) and event risk (losses due 
to non-recurring events such as errors or omissions, system failures, crime 
legal proceedings or damage to building or equipment)



Λειτουργικός Κίνδυνος
Τράπεζα Ορισµός

Commerzbank AMA (Advanced Measurement Approach) at 99.95% (=operational Var) 
based on internal data (operational losses above 5.000 EUR recorded) and 
external loss data from ORX (Operational risk data exchange) association

JP Morgan 
Chase

Capital is allocated to the business lines on a bottom-up basis. The model 
is based on actual losses and potential scenario based stress losses, with 
adjustments to the capital calculation to reflect changes in the quality of the 
control environment and with a potential offset for the use of risk-transfer 
products

ING Economic capital for operational risk consists of two parts. The first is a 
probabilistic model in which a general capital per business unit is calculated 
based on an incident loss database and the relative size and inherent risk  
of the business units. The second part is the scorecard adjustment, which 
reflects the business unit specific level of ORM implementation

Barclays AMA approach targeted for Basel II.Scenario analysis and self-
assessments are currently used . An external database of public risk 
events is used to assist in risk identification and assessment

Fortis AMA approach targeted for Basel II Fortis is co-founder of ORX



Στρατηγικός Κίνδυνος
Τράπεζα Ορισµός

Commerzbank Risk of negative developments in results stemming from previous or future 
fundamental business policy decisions

JP Morgan 
Chase

Not mentioned

RBC financial 
group

Mentioned but not in the “controllable risks”

Barclays The group devotes substantial management and planning resources to the 
development of strategic plans for organic growth and identification of 
possible acquisitions supported by substantial expenditures to generate 
growth in customer business. If these strategic plans do not meet with 
success, the group’s earnings could grow slowly or decline

CSFB Strategy risk is the risk that the business activities are not responsive in 
changes in industry trends



Στρατηγικός Κίνδυνος
Τράπεζα Μεθοδολογία παρακολούθησης

Commerzbank As it is not possible to model these risks with the aid of mathematical-
statistical methods, this type of risk is subject to qualitative controlling. 
Responsibility for the strategic steering of Commerzbank lies with the 
board of managing directors….constant observation of German and 
international competitors… appropriate measures for ensuring 
competitiveness

JP Morgan 
Chase

Not mentioned

RBC financial 
group

Not mentioned

Barclays Not mentioned

CSFB At CSFB, strategic risk management is an independent function headed by 
business units chief risk officer with responsibility for assessing the overall 
risk profile of the business unit on a consolidated basis and for 
recommending corrective action if necessary



Κίνδυνος Φήµης
Τράπεζα Ορισµός

Commerzbank Risk of losses, falling revenues or a reduction in the bank’s market value 
on account of business occurences, which erode the confidence of the 
public, rating agencies, investors or business associates in the bank. 
Reputational risks may result from other types of risk or may arise along 
them

JP Morgan 
Chase

Attention to reputation has always been a key aspect of the Firm’s 
practices, and maintenance of reputation is …

RBC financial 
group

Mentioned but not in the “controllable risks”

CIBC Mentioned in the operational risk section

CSFB Reputation risk is the risk that the group’s market or service image declines



Κίνδυνος Φήµης
Τράπεζα Μεθοδολογία παρακολούθησης

Commerzbank Reputational risk may result inparticular from wrong handling of other risk 
categories. The basis for avoiding it is therefore sound risk control…in 
addition Commerzbank avoids transactions which entail extreme tax, legal 
or environmental risk …observance of international laws is monitored 
through compliance…avoidance of conflicts of interest and insider 
trading…

JP Morgan 
Chase

Code of conduct, training policies and oversight functions that approve 
transactions. These oversight functions include a Conflict Office, which 
examines…

RBC financial 
group

Not mentioned

CIBC Enhancing the management of reputation and legal risk continues to be a 
focus and is overseen by the …

CSFB Not mentioned



Επιχειρηµατικός Κίνδυνος
Τράπεζα Ορισµός

Commerzbank Unexpected negative developments in results, which may be due to
unforeseeable changes in business volume or the margin situation on 
accounts of changed overall conditions such as the market environment, 
customer’s behavior or technological developments

JP Morgan 
Chase

Risk associated with volatility in the firm’s earnings (ineffective design of 
business strategies, volatile economic or financial market activity, changing 
clients expectations and demands, restructuring to adjust to the competitive 
environment) due to factors not captured by other parts of its economic 
capital framework

ING Business risk is used to cover unexpected losses that may arise as a result 
changes in the margins, volumes and costs. Business risk can be seen as 
a result of management strategy (strategic risk) and internal efficiency (cost 
efficiency risk) 

Barclays Business risk is the risk  of adverse impact resulting from a weak 
competitive position or from poor choice of strategiy, markets, products, 
activities or structures. Major potential sources of business risk include: 
revenue volatility due to factors outside our control; inflexible cost 
structures; uncompetitive products or pricing and structural inefficiencies



Επιχειρηµατικός Κίνδυνος
Τράπεζα Μεθοδολογία µέτρησης

Commerzbank Business risk is worked out using an earnings/cost-volatility model based 
on the historical monthly deviation of the actual from the planned result for 
the fee income (99.5% 1-year)

JP Morgan 
Chase

Capital is allocated based on historical revenue volatility and measures of 
fixed and variable expenses. Earnings volatility arising from other risk 
factors such as credit, market or operational risk is excluded from the 
measurement of business risk capital as those factors are captured under 
their respective risk capital model.

ABN Amro Business risk is calculated by estimating the volatility of net revenues while 
taking account of the bank cost structure



Κίνδυνος Ρευστότητας
Τράπεζα Ορισµός

Commerzbank Is the risk of the bank not being able to meet its current and future payment 
commitments or of not being able to do so on time (solvency or refinancing 
risk) In addition, the risk that market liquidity (market liquidity risk) will 
prevent the bank from selling trading positions at short notice or hedging 
them plays an important role in risk management

JP Morgan 
Chase

Liquidity risk arises from the general funding needs of the firms activities 
and in the management of its assets and liabilities

ING Is the risk that the bank cannot meet its fianacial liabilities when they come 
due, at reasonable costs and in a timely manner

Barclays Liquidity risk is the risk that the group is unable to meet its payment 
obligations when they fall due and to replace funds when they are 
withdrawn



Κίνδυνος Ρευστότητας
Τράπεζα Μέθοδοι παρακολούθησης

Commerzbank Use of supervisory method that weights liquid assets available within 30 
days to cover weighted payment during this period. In 2004 this ratios 
ranged from 1.13 and 1.19. This is complemented by an internal approach, 
the ANL (Available Net Liquidity) that computes legal and economic cash 
flows, both for balance and off-balance, including expected customers 
behavior. The ratio is calculated daily and liquidity limits are setup

JP Morgan 
Chase

The three primary measures are : the holding company short term positions 
(measure the ability of the holding to repay all obligations with a maturity 
less than one year in time of stress), cash capital surplus (measures the 
firm’s ability to fund assets on a fully collaterilized basis, assuming access 
to unsecured funding is lost, and basic surplus (ability to sustain 90-day 
stress events assuming no new funding can be raised). A stress scenario 
of a downgrade of one to two notch of the rating is also used

ING Strategiies used to manage liquidity are monitoring of day to day liquidity
needs, maintaining an adequate mix of sources of funding , maintaining a 
broad portfolio of highly marketable securities, having an up to date 
contingency funding plan

Barclays Monitoring of day to day liquidity needs, maintaining a strong presence in 
global money markets, maintaining a large portfolio of highly marketable 
assets, maintaining the capability to monitor intraday liquidity needs. Cash-
flows over the next day, week and month are projected abd submitted to 
stress scenarios



BASEL II



Το σύµφωνο της Βασιλείας
• 1988: Basel I

– Πιστωτικός Κίνδυνος
– Στόχος: να παρέχει ένα σύνολο ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις εµπορικές 

Τράπεζες, ώστε να προαχθεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος και να δηµιουργηθεί ένας δίκαιο πεδίο ανταγωνισµού για τις διεθνώς 
δραστηριοποιούµενες Τράπεζες

– Η βασική ιδέα ήταν ότι τα πιο επικίνδυνα στοιχεία του ενεργητικού έπρεπε να 
«απασχολούν» µεγαλύτερο µέρος από τα κεφάλαια της Τράπεζας

• 1992: Έναρξη υλοποίησης
• 1996: Προσθήκη κεφαλαιακών απαιτήσεων ώστε να καλύπτεται και ο κίνδυνος 

Αγοράς
• 1997: Έναρξη υλοποίησης προσθήκης για κίνδυνο Αγοράς

– Οι Τράπεζες έχουν δυνατότητας επιλογής µεθόδου ανάµεσα (α) στην τυποποιηµένη µέθοδο 
και (β) στη µέθοδο εσωτερικών υποδειγµάτων που βασίζονται στο δικό τους σύστηµα 
διαχείρισης κινδύνου

– ∆ιαχωρισµός του χαρτοφυλακίου των Τραπεζών σε
• Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (περιλαµβάνει κυρίως δάνεια-οµόλογα που διατηρούνται ως τη λήξη τους). 

Κεφαλαιακή απαίτηση για τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον κίνδυνο εµπορευµάτων αυτού του 
χαρτοφυλακίου

• Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (περιλαµβάνει θέσεις βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και αποτιµάται σε 
αγοραίες τιµές). Κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο αγοράς αυτού του χαρτοφυλακίου.



Το σύµφωνο της Βασιλείας
• 1999: 1ο έγγραφο διαβούλευσης Basel II, εισαγωγή Λειτουργικού κινδύνου
• 2001: 2ο έγγραφο διαβούλευσης Basel II
• 2002: 3η άσκηση ποσοτικών επιπτώσεων (QIS)
• 2003: 3ο έγγραφο διαβούλευσης
• 2004: Ολοκλήρωση κειµένων Βασιλείς ΙΙ και οδηγίας
• 2005: Τελική αναθεώρηση
• 2006: Τελική τροποποίηση οδηγίας και έγκριση από ΕΕ

• Οδηγίες 2006/48/EC και 2006/49/ΕC
• 2007:Εφαρµογή Basel II

• 2007: έναρξη τυποποιηµένης και foundation IRB µεθόδου (πιστωτικός κίνδυνος), ΒΙΑ 
(basic indicator approach) και SA (standardized approach) (λειτουργικός κίνδυνος)

• 2008: έναρξη advanced IRB (πιστωτικός) και ΑΜΑ (advanced measurement approach)
(λειτουργικός)

• ?      : Basel III. Σε προκαταρκτικό στάδιο. 
• Στόχοι: εκλέπτυνση του ορισµού του Κεφαλαίου της Τράπεζας, ποσοτικοποίηση 

περαιτέρω κατηγοριών κινδύνου, βελτίωση της ευαισθησίας των µέτρων κινδύνου
– Σηµείωση: o ορισµός της Βασιλείας ΙΙ για τα ίδια κεφάλαια αποκλίνει αιθητά από το λεγόµενο 

µετοχικό κεφάλαιο µε τη λογιστική έννοια



Εποπτικά Κεφάλαια

• Τα κεφάλαια τα οποία η εποπτική αρχή 
απαιτεί να τηρούνται ώστε να καλύπτεται η 
Τράπεζα απέναντι στους διάφορους 
κινδύνους που αναλαµβάνει. Εκφράζουν 
κατά κάποιο τρόπο την άποψη της 
εποπτικής αρχής για το οικονοµικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας και ενσωµατώνουν 
τους «φόβους» της εποπτικής αρχής για 
την ασφάλεια του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος.



Εποπτικά Vs Οικονοµικό κεφάλαιο
• Η Βασιλεία ΙΙ είναι στην σωστή κατεύθυνση για να έλθουν κοντύτερα

τα εποπτικά κεφάλαια και το οικονοµικό κεφάλαιο. 
• Μια Τράπεζα γενικά χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητες της από τα 

ίδια Κεφάλαια και από τις καταθέσεις των πελατών της. Το 
οικονοµικό κεφάλαιο (ανά δραστηριότητα) αντιστοιχεί στο µέρος 
εκείνο των ιδίων κεφαλαίων µε το οποίο η Τράπεζα χρηµατοδοτεί 
αυτή τη δραστηριότητα. Με άλλα λόγια αυτό το ποσό µπαίνει σε 
κίνδυνο από πλευράς της Τράπεζας προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθεί η συγκεκριµένη δραστηριότητα της (το υπόλοιπο 
της χρηµατοδότησης για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα το έχει 
δανεισθεί η Τράπεζα από τους καταθέτες). Οι εποπτικές αρχές 
θέλουν να εξασφαλίζουν ότι η Τράπεζα χρηµατοδοτεί επαρκώς τις 
δραστηριότητες της και µε δικά της κεφάλαια, ανάλογα µε τον 
κίνδυνο της δραστηριότητας. Από την άλλη η Τράπεζα επιθυµεί να 
«δεσµεύει» όσο το δυνατό λιγότερα κεφάλαια σε κάθε 
δραστηριότητα προκειµένου να µοχλεύσει σε µεγάλο βαθµό τα ίδια 
κεφάλαια της. 



Οι Τρείς Πυλώνες του συµφώνου 
της Βασιλείας ΙΙ

• Κεφαλαιακή Επάρκεια
• Εποπτεία
• Πειθαρχία της Αγοράς

Στόχος:
Επίτευξη µεγαλύτερης σταθερότητας στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα



Πυλώνας Ι: Κεφαλαιακή Επάρκεια

• Αναφέρεται στις ελάχιστα Κεφάλαια που πρέπει 
να διαθέτει η Τράπεζα ώστε να καλύπτεται 
επαρκώς απέναντι στον Πιστωτικό κίνδυνο, στον 
κίνδυνο Αγοράς και στον Λειτουργικό κίνδυνο 
που αναλαµβάνει

• Για κάθε ένα από αυτούς τους κινδύνους, η 
Βασιλεία ΙΙ προτείνει δύο ή τρείς εναλλακτικούς 
τρόπους για τον υπολογισµό τους. 

• ∆εν καλύπτεται η ποσοτικοποίηση άλλων 
µορφών κινδύνου



Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
πρέπει να είναι τουλάχιστον 8% των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της

Τράπεζας

 
 
 
 

 
+         + 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 

Πιστωτικός 
Κίνδυνος  

Κίνδυνος 
Αγοράς 

Λειτουργικός 
Κίνδυνος  

=
∆είκτης 
Κεφαλαιακής 
Επάρκειας }{ Σταθµισµένο 

Ενεργητικό 



Πυλώνας ΙΙ: Εποπτεία

• Αναφέρεται στην εποπτεία και στις εσωτερικές 
διαδικασίες που είναι απαραίτητες ώστε να 
εξασφαλίζεται αποτελεσµατική αξιολόγηση όλων 
των κινδύνων της Τράπεζας σύµφωνα µε τον 
Πυλώνα Ι.

• Επιπλέον παρέχει ένα πλαίσιο αντιµετώπισης 
και των υπολοίπων κινδύνων που αντιµετωπίζει 
µια Τράπεζα, όπως π.χ. κίνδυνος ρευστότητας, 
κίνδυνος φήµης, κίνδυνος επιτοκίων, κίνδυνος 
συγκέντρωσης κλπ



∆ύο προσεγγίσεις για τον Πυλώνα 
ΙΙ

• Συµπληρωµατική Προσέγγιση
– Η διαδικασία της εποπτικής αξιολόγησης έχει 
σκοπό να συµπεριλάβει κινδύνους που δεν 
καλύπτει πλήρως ο Πυλώνας Ι

• Πχ. Κίνδυνος συγκέντρωσης

• Ολιστική Προσέγγιση
– Η διαδικασία της εποπτικής αξιολόγησης έχει 
σκοπό να συµπεριλάβει κινδύνους που δεν 
καλύπτει καθόλου ο Πυλώνας Ι

• Πχ. Κίνδυνος επιτοκίων δανειακού χαρτοφυλακίου



Πυλώνας ΙΙΙ: Πειθαρχία της Αγοράς

• Απαιτεί δηµοσιοποίηση αυξηµένου πλήθους 
στοιχείων από πλευράς της Τράπεζας.

• Απαιτήσεις δηµοσιοποίησης:
επιπέδου εφαρµογής διαχείρισης κινδύνων, 
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων
έκθεσης σε κίνδυνο και εκτίµηση κινδύνων

• Στόχος: να έχει η αγορά µια καλύτερη εικόνα του 
συνολικού κινδύνου της Τράπεζας, έτσι ώστε οι 
αντισυµβαλλόµενοι της Τράπεζας να 
συναλλάσσονται µαζί της µε τον πλέον 
κατάλληλο τρόπο.



Πιστωτικός Κίνδυνος (Basel II)



Εναλλακτικές Μέθοδοι 
υπολογισµού

• Τυποποιηµένη Μέθοδος (Standardized 
approach (SA))

• Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων 
(Internal Ratings Based (IRB))
– Θεµελιώδης (Fundamental IRB (FIRB))
– Εξελιγµένη (Advanced IRB (ARB))



Τυποποιηµένη µέθοδος

• Συντελεστές στάθµισης βασισµένες σε 
εξωτερικές διαβαθµίσεις της 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 
της Τράπεζας.

• Εκτίµηση Σταθµισµένου Ενεργητικού
– Σταθµισµένο Ενεργητικό = Άνοιγµα x 
Συντελεστής Στάθµισης

• Απαιτούµενα Εποπτικά Κεφάλαια = 
Σταθµισµένο Ενεργητικό x 8%



Βαθµίδες Πιστωτικής Ποιότητας
• Η ΤτΕ είναι υπεύθυνη για την αντιστοίχηση των 
διαβαθµίσεων των διαφόρων οίκων αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας µε τις βαθµίδες 1-6

• Οι Τράπεζες πρέπει να χρησιµοποιούν µε συστηµατικό 
τρόπο τους οίκους αξιολόγησης και να δηµοσιοποιούν 
ποιους οίκους χρησιµοποιούν

Βαθµίδα Fitch Moody's S&P
1 AAA έως ΑΑ Αaa έως Aa3 ΑΑΑ έως ΑΑ
2 Α+ έως Α A1 έως A3 Α+ έως Α
3 ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ Baa1 έως Baa3 ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ
4 ΒΒ+ έως ΒΒ Ba1 έως Ba3 ΒΒ+ έως ΒΒ
5 Β+ έως Β B1 έως B3 Β+ έως Β
6 CCC+ και κάτω Caa1 και κάτω CCC+ και κάτω



Συντελεστές Στάθµισης
(Οδηγία ΕΕ)

Βαθµίδα 1 2 3 4 5 6
Χωρίς 
αξιολόγηση

Κράτη 0% 20% 50% 100% 100% 150% 100%
Πιστωτικά Ιδρύµατα (Μέθοδος χώρας) 20% 50% 100% 100% 100% 150% 100%

Πιστωτικά Ιδρύµατα (Μέθοδος αξιολόγησης) 20% 50% 50% 100% 100% 150% 50%
Πιστωτικά Ιδρύµατα (Μέθοδος αξιολόγησης, 

απαιτήσεις< 3 µήνες) 20% 20% 20% 50% 50% 150% 20%
Επιχειρήσεις 20% 50% 100% 100% 150% 150% 100%

• Σχόλιο: Η Ελλάδα είναι στη βαθµίδα 2. (Αν όµως την χρηµατοδοτούµε σε 
EUR έχει στάθµιση 0%. Αν τη χρηµατοδοτούµε σε άλλο νόµισµα έχει 
στάθµιση 20%) 

• Παράδειγµα: Αν δανείσουµε 100.000 EUR σε µια επιχείρηση που έχει 
αξιολογηθεί στη βαθµίδα 4, τότε τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας 
επιβαρύνονται µε τουλάχιστον 8.000 ΕUR για αυτή την χρηµατοδότηση. 



Μέθοδος Εσωτερικών 
∆ιαβαθµίσεων (IRB)

• Προαπαιτούµενα
– Αξιόπιστο σύστηµα διαβαθµίσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας

– Ποσοτικοποίηση παραµέτρων πιστωτικού 
κινδύνου

• PD (probability of default)
• LGD (loss given default)
• M (Maturity)
• EAD (Exposure at Default)
• CCF (Credit Conversion Factor)



Συστήµατα Εσωτερικών 
∆ιαβαθµίσεων

• Επιχειρούν να βαθµονοµίσουν τους 
πελάτες της Τράπεζας ανάλογα µε την 
πιστοληπτική τους ικανότητα (ή ακόµα και 
ανάλογα µε κάποια άλλη οπτική της 
πιστωτικής τους σχέσης µε την Τράπεζα)

• Για να το επιτύχουν επισυνάπτουν ένα 
score ή rating σε κάθε πελάτη ανάλογα µε 
τα χαρακτηριστικά του



Η σηµασία των συστηµάτων διαβάθµισης 
πιστοληπτικής ικανότητας

• Λήψη αποφάσεων για χορήγηση δανείων
• Λήψη αποφάσεων για τιµολόγηση δανείων
• Συστηµατική παρακολούθηση δανειακού 
χαρτοφυλακίου και πιστωτικού κινδύνου 

• Βελτίωση επιχειρηµατικής 
αποτελεσµατικότητας

• Μέτρηση απόδοσης
• Πλαίσιο κοινής γλώσσας επικοινωνίας
• Βάση για την ανάπτυξη της πιστωτικής 
πολιτικής και κουλτούρας της Τράπεζας



Foundation IRB και
Advanced IRB

• Η χρήση τους από τις Τράπεζες προϋποθέτει 
την έγκριση της Εποπτικής Αρxής και υπόκειται 
σε αυστηρά κριτήρια σχετικά µε τη 
χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία και την παροχή 
στοιχείων

• F-IRB: Η Τράπεζα εκτιµά τις PD ενώ οι 
υπόλοιπες παράµετροι κινδύνου παρέχονται 
από την εποπτική αρχή

• A-IRB: Η Τράπεζα εκτιµά όλες τις παραµέτρους 
κινδύνου 



Παράδειγµα
• PD=2,5%
• LGD=45%
• EAD=100εκ €
• Μ=2,5
• Εισάγοντας τα παραπάνω στην εξίσωση 
σταθµισµένου ενεργητικού (Risk Weighted 
Assets function) για επιχειρήσεις έχουµε ότι 
RWA= 113% 

• Basel I RWA = 100%
• Παρατήρηση: Στο επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο 

µε PD~1% έχουµε τα ίδια RWA µε Basel I



Πιστοποίηση IRB (validation)

Πιστοποίηση

Ποιοτική Ποσοτική

Σχεδιασµός µοντέλου

Στοιχεία

Use test
(χρήση στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων)

Στατιστικές µέθοδοι

Backtest

Σταθερότητα



∆ύο προσεγγίσεις

• Στην τυποποιηµένη και στην F-IRB 
δίδονται σαφείς οδηγίες για τον τρόπο 
υπολογισµού της επίδρασης των τεχνικών 
µείωσης του πιστωτικού κινδύνου

• Στην A-IRB γίνεται απευθείας 
υπολογισµός του LGD βάσει 
(εγκεκριµένου) µοντέλου της Τράπεζας



Επιλέξιµοι Τίτλοι για µείωση του 
πιστωτικού κινδύνου

• Τυποποιηµένη
– Χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις
– Εγγυήσεις / πιστωτικά παράγωγα

• IRB
– Χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις
– Φυσικές εξασφαλίσεις
– Εγγυήσεις / πιστωτικά παράγωγα



Αποδεκτοί Τίτλοι για 
Χρηµατοοικονοµικές Εξασφαλίσεις

• Απλή µέθοδος
– Ρευστά διαθέσιµα / χρυσός
– Οµόλογα µε credit quality step (CQS) όχι χειρότερο από 3 (4 για 
κράτη)

– Οµόλογα από Τράπεζα χωρίς διαβάθµιση (υπό περιορισµούς)
– Μετοχές και µετατρέψιµα οµόλογα που συµµετέχουν σε δείκτη
– Αµοιβαία Κεφάλαια (υπό περιορισµούς)

• Αναλυτική Μέθοδος
– Όλα της Απλής µεθόδου
– Μετοχές και οµόλογα που δεν είναι εισηγµένα σε δείκτη αλλά 
είναι εισηγµένα σε αναγνωρισµένα χρηµατιστήρια

– Αµοιβαία Κεφάλαια (λιγότεροι περιορισµοί)



Αποδεκτές Εγγυήσεις

• Εγγυήσεις / credit derivatives
– Κρατικές όταν RW καλύτερη από τον 
αντισυµβαλλόµενο

– Τραπεζικές όταν RW µικρότερη από 
αντισυµβαλλόµενο

– ∆ιεθνείς οργανισµοί (µε 0% RW)
– Λοιπές επιχειρήσεις (µε CQS =1 ή 2)
– Όχι προσωπικές εγγυήσεις



Αποδεκτές φυσικές εξασφαλίσεις

• Ακίνητη περιουσία
• Απαιτήσεις προς είσπραξη
• Λοιπές, εφόσον υπάρχουν τιµές και 
δυνατότητα ρευστοποίησης (ίσως 
αργότερα τα πλοία)

• Leasing



Λειτουργικός Κίνδυνος



Ορισµός

• Αναφέρεται στην πιθανότητα ζηµιών λόγω 
προβληµάτων στις εσωτερικές 
διαδικασίες, τα συστήµατα, το ανθρώπινο 
συναµικό και τα εξωτερικά γεγονότα

• Περιλαµβάνεται ο νοµικός κίνδυνος αλλά 
δεν περιλαµβάνεται ο επιχειρηµατικός 
κίνδυνος και ο κίνδυνος φήµης



3 Προσεγγίσεις

• Βασικού δείκτη 
(Basic Indicator Approach (BIA))

• Τυποποιηµένη προσέγγιση
(Standardized Approach (SA))

• Προσέγγιση εξελιγµένων µετρήσεων
(Advanced Measurement Approach (AMA))



Προσέγγιση Βασικού δείκτη 
(BIA)

• Η Κεφαλαιακή Απαίτηση έναντι του 
Λειτουργικού Κινδύνου προσδιορίζεται ως 
προκαθορισµένο ποσοστό (γνωστο ως 
alpha factor = 15%) των Μεικτών Εσόδων 



Τυποποιηµένη προσέγγιση
(SA)

• Οι δραστηριότητες της Τράπεζας 
διaxωρίζονται σε οκτώ προκαθορισµένες 
κατηγορίες

• Η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου κάθε κατηγορίας 
υπολογίζεται ως προκαθορισµένο 
ποσοστό (γνωστο ως beta factor) των 
Μεικτών Εσόδων που προέρχονται από 
την κατηγορία αυτή



Beta Factors
Κατηγορία Επιχειρηµατικής 
∆ραστηριότητας

Beta Factor

Corporate Finance 18%

Trading and Sales 18%

Retail Banking 12%

Commercial Banking 15%

Payments and Settlements 18%

Agency Services 15%

Asset Management 12%

Retail Brokerage 12%



Προσέγγιση εξελιγµένων 
µετρήσεων

(AMA)
• Η Κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου ισούται µε το 
µέγεθος του κινδύνου όπως υπολογίζεται 
από το εσωτερικό σύστηµα 
ποσοτικοποίησης του λειτουργικού 
κινδύνου της Τράπεζας

• Για να χρησιµοποιηθεί απαιτείται 
προηγούµενη έγκριση από την εποπτική 
αρχή



Κίνδυνος Αγοράς



Συνιστώσες Κινδύνου Αγοράς

• Γενικός Κίνδυνος
• Ειδικός Κίνδυνος
• Κίνδυνος Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών
• Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου
• Κίνδυνος ατελών συναλλαγών
• Κίνδυνος delta-gamma



Πιθανότητα Αθέτησης 
(Probability of Default (PD))



Ορισµός Αθέτησης

• Ένας πιστούχος βρίσκεται σε κατάσταση 
αθέτησης υποχρέωσης στην περίπτωση 
που ισχύει ένα τουλάχιστον από τα 
παρακάτω:
– Θεωρείται ευλόγως πιθανό, ο πιστούχος να 

µην ανταποκριθεί πλήρως στο σύνολο των 
υποχρεώσεων του έναντι της Τράπεζας

– Ο πιστούχος εµφανίζει καθυστέρηση άνω των 
90 ηµερών σε οποιαδήποτε σηµαντική 
υποχρέωση του έναντι της Τράπεζας



Σηµαντική υποχρέωση

• Το ποσό που καθυστερεί να πληρωθεί 
υπερβαίνει το ελάχιστο των:
– 100 € (µόνο για λιανική Τραπεζική)
– 5% της δόσης (εφόσον υπάρχουν 
προκαθορισµένες δόσεις) ή 2% του ισχύοντος 
ορίου (εφόσον πρόκειται για ανοικτό 
αλληλόχρεο λογαριασµό ή άλλης µορφής 
ανακυκλούµενη πίστωση για την εξυπηρέτηση 
της οποίας δεν προβλέπονται συµβατικές 
δόσεις)



Μεθοδολογίες Μέτρησης

• Τυποποιηµένη µέθοδος
– Τα απαιτούµενα κεφάλαια υπολογίζονται 
χωριστά για κάθε συνιστώσα κινδύνου και στο 
τέλος αθροίζονται  

• Μέθοδος εσωτερικών υποδειγµάτων
– Χρήση εσωτερικών µοντέλων της Τράπεζας 
για τη µέτρηση του κινδύνου (VaR). 
Προϋποθέτει έγκριση της εποπτικής αρχής για 
τη χρήση τους



Πιστοποίηση υποδειγµάτων 
διαβάθµισης πιστοληπτικής 

ικανότητας µε την καµπύλη ROC



Συστήµατα Credit rating ή credit
scoring

τοποθετούν του πελάτες της Τράπεζας σε 
βαθµίδες ή τους επισυνάπτουν ένα score
προκειµένου να τους διατάξουν ως προς 
την πιστοληπτική τους ικανότητα
(ή ακόµα και ως προς οποιαδήποτε άλλη 
οπτική της πιστωτικής τους σχέσης µε την 
Τράπεζα)



Τα συστήµατα Credit rating ή
scoring είναι σηµαντικά εργαλεία 

για
• Λήψη αποφάσεων για χορήγηση / 
τιµολόγηση δανείων

• Παρακολούθηση δανείων
• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
πιστοδοτικής διαδικασίας

• Μέτρηση απόδοσης
• Παρέχουν µια κοινή γλώσσα επικοινωνίας
• Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της 
πιστοδοτικής πολιτικής της Τράπεζας



Η ικανότητα διαχωρισµού ενός 
συστήµατος credit rating / scoring

Παραδοσιακά αναφέρεται στην εκ των 
προτέρων ικανότητα του να διαχωρίζει 
επαρκώς µεταξύ «καλών» και «κακών» 
πελατών

(Π.χ. µεταξύ δυνητικών κακοπληρωτών 
(defaulters) και καλοπληρωτών (non-
defaulters))



Παράδειγµα
• Ας υποθέσουµε ότι:

– Ένα σύστηµα προσδίδει βαθµούς στους πελάτες 
ανάλογα µε το πόσο πιθανό είναι να «αθετήσουν» τις 
υποχρεώσεις τους εντός ενός συγκεκριµένου 
χρονικού ορίζοντα.

– Χρειαζόµαστε και ένα ορισµό της «αθέτησης 
(default)». Έστω ότι default σηµαίνει ότι κάποια 
οφειλόµενη πληρωµή καθυστερεί να καταβληθεί για 
περισσότερες από 90 ηµέρες

• Τότε:
– “Καλοί”= non-defaulters, “Κακοί”=defaulters
– Η ικανότητα διαχωρισµού του συστήµατος 
ανατανακλάται στην πιθανότητα «όποτε το σύστηµα 
αντιµετωπίζει ένα καλό και ένα κακό πελάτη» να τους 
βαθµολογεί µε τη σωστή σειρά (π.χ. ο βαθµός του 
καλού να είναι χαµηλότερος από το βαθµό του κακού)



Πιστοποίηση ενός συστήµατος 
credit rating / scoring

Οι καµπύλες ROC (Receiver Operating 
Characteristic) είναι η πιο δηµιοφιλής
τεχνική για την πιστοποίηση της 
διαχωριστικής ικανότητας µοντέλων που 
επιχειρούν να διακρίνουν ανάµεσα σε δύο 
κατηγορίες



∆οθέντος ενός ορισµού του 
«καλού» και του «κακού»

• Η Τράπεζα µπορεί να κατασκευάσει 
ιστογράµµατα (ή κατανοµές 
πιθανοτήτων)της βαθµολογίας αυτών των 
δύο πληθυσµών και στη συνέχεια …

• Να εισάγει ένα σηµείο απόφασης c
(αποδοχή όσων έχουν βαθµό καλύτερο 
από c και απόρριψη των υπολοίπων)



Ιστογράµµατα «καλών» και 
«κακών» πελατών





Κάθε σηµείο απόφασης c δίνει 
υπόσταση σε ένα πίνακα 

ταξινόµησης

Καλοί Κακοί

S(X) ≤ C H1 (C)
(hit)

M12(C)
(miss)

S(X) > C M21(C)
(miss)

H2 (C)
(hit)



Όπου…

)Good"" is|)(()(1 xcxsprobcH ≤=

)Bad"" is|)(()(12 xcxsprobcM ≤=

)Good"" is|)(()(21 xxscprobcM <=

)Bad"" is|)(()(2 xxscprobcH <=



Η καµπύλη ROC
Είναι η γραφική παράσταση του H2(c) ως προς M21(c) για 
όλα τα c



Το εµβαδόν της επιφάνειας κάτω 
από την καµπύλη (AUC)

κακός"" 
2

 , καλός"" 
1

 όπου

))()(( 21

xx

xsxsprobAUC ≤=

Εποµένως η AUC είναι ένα ένα «καλό» µέτρο 
της διαγνωστικής ακρίβειας του συστήµατος 
βαθµονόµισης

(Bamber, 1975; Hand & Till, 2001)


