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ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ
Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΑΓΟΡΩΝ

ελ. 1

ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ
 Κίνδσνος ρεσζηόηηηας: Aθνξά ζηε δπλαηόηεηα ηξάπεδαο λα ρξεκαηνδνηεί
απξόζθνπηα ην ελεξγεηηθό ηεο θαη λα εθπιεξώλεη εγθαίξσο ππνρξεώζεηο πνπ
απνξξένπλ από ην παζεηηθό θαη εθηόο-ηζνινγηζκνύ ζηνηρεία.
 Παγκόζμια τρημαηοοικονομική κρίζη: Αθόκε θαη επαξθώο θεθαιαηνπνηεκέλεο
ηξάπεδεο ελδέρεηαη λα απνηύρνπλ όηαλ ν θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο «θξπζηαιιώλεηαη».
 Βαζιλεία ΗΗΗ: Οη ηξάπεδεο λα δηαζέηνπλ, κεηαμύ άιισλ, απόζεκα ξεπζηόηεηαο
έλαληη θξίζεο 30-εκεξώλ αλάινγεο ηεο θξίζεο Lehman.
 Γιαθοροποίηζη κινδύνοσ ρεσζηόηηηας: Γελ αλαγλσξίδεηαη από ηε Βαζηιεία ΙΙΙ.
πκπεξηιακβάλεη κόλν αμηόγξαθα πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο, ελώ
απνθιείεη κεηνρέο θαη ηηηινπνηήζεηο.

ελ. 2

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ: ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ
ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΑΚΩΝ ΓΔΜΔΤΔΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΖΠΑ
Δικ. 1: Γάλεηα θαη δαλεηαθέο δεζκέπζεηο

Δικ. 2: Γαλεηαθέο δεζκέπζεηο θαη ζπλαι. θαηαζέζεηο

Δικ. 3: Γαλεηαθέο δεζκέπζεηο θαη ζπλαι. θαηαζέζεηο

Δικ. 4: Γάλεηα θαη Fed. Funds & Repo

Δικ. 5: Γάλεηα θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Δικ. 6: Γάλεηα θαη αμηόγξαθα

ελ. 3

ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ & ΣΟΥΑΣΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ
 Θεσξνύκε ηνλ ηξαπεδηθό ηζνινγηζκό σο δηεπξπκέλν ραξηνθπιάθην ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ-παζεηηθνύ.
 Βάζεη ζηνηρείσλ εθξνώλ-εηζξνώλ από ηζνινγηζκνύο ηξαπεδώλ ησλ ΗΠΑ θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο Lehman, ππνινγίδνπκε ηε ζύλζεζε ηζνινγηζκνύ πνπ
επηηπγράλεη ηε βέιηηζηε διαυοροποίηση θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο.
 Δθαξκόδνπκε κηα θαζαξά ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία, εθείλε ηεο στοταστικής
κσριαρτίας, γηα πξώηε θνξά ζηελ αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο.
 Βέιηηζηνη ηζνινγηζκνί από πιεπξάο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο είλαη εθείλνη πνπ
ζηαηηζηηθά ειαρηζηνπνηνύλ ην ελδερόκελν έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο.
 ρεδηάδνπκε ηελ ελζσκάησζε ζπλάξηεζεο ρξεζηκόηεηαο γηα ιήςε ηξαπεδηθώλ
απνθάζεσλ πνπ, πέξα από ηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο, ζα ζηαζκίδνπλ ζέκαηα
θεξδνθνξίαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
ελ. 4

ΒΑΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ…)
 εκαληηθή διαθοροποίηζη κινδύνοσ ξεπζηόηεηαο θη εηερογένεια κεηαμύ
ηξαπεδώλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο.
 Μηθξόηεξεο ηξάπεδεο βαζίζηεθαλ θπξίσο ζηελ πώιεζε αμηνγξάθσλ πξνθεηκέλνπ
λα θαιύςνπλ θελά ξεπζηόηεηαο ηελ πεξίνδν κεηά ηε πηώρεπζε ηεο Lehman.
 Μεγάιεο ηξάπεδεο απνδέζκεπζαλ ζεκαληηθή ξεπζηόηεηα πεξηνξίδνληαο ην
δαλεηαθό ηνπο ραξηνθπιάθην κέζα ζηελ θξίζε.
Βέληιζηο ενεργηηικό (κεγάιεο ηξάπεδεο)

Βέληιζηες σποτρεώζεις (κεγάιεο ηξάπεδεο)

ελ. 5

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ΣΟΥΑΣΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ
Αθροιζηική ζσνάρηηζη
καηανομής

Αρνηηικά αποηελέζμαηα

Θεηικά αποηελέζμαηα

ελ. 6

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ (1)
 Έζησ Αt , Lt and Et ην ελεξγεηηθό, ππνρξεώζεηο θαη θαζαξή ζέζε κηαο ηξάπεδαο.
 Έζησ levt=

At
Et

A
E
L
ε κόριεπζε θαη g t , g t , g t ηα πνζνζηά κεηαβνιήο ελεξγεηηθνύ,

ππνρξεώζεσλ θαη κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηελ πεξίνδν t.
A
L
 Έζησ wi ,t , w j ,t ηα βάξε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ ζηνλ
A
L
ηζνινγηζκό θαη g i ,t , g j ,t ηα αληίζηνηρα πνζνζηά κεηαβνιήο. Δπνκέλσο, ηα

πνζνζηά κεηαβνιήο ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ γξάθνληαη αληίζηνηρα:

g tA   wiA,t g iA,t
i

g tL   w Lj ,t g Lj ,t
j

ελ. 7

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ (2)
 Δλεξγεηηθό θαη παζεηηθό ππόθεηληαη ζε ηπραίεο δηαηαξαρέο. Αιιά ν ηζνινγηζκόο
πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ανά πάζα ζηιγμή:





~ ~ ~
At  Lt  Et πνπ γξάθεηαη εύθνια g~tA  g~tL levt 1  g~tE  g~tL
 Δάλ ε ηξάπεδα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγμεη ηηο ξνέο ελεξγεηηθνύ-παζεηηθνύ ηεο,
ηόηε ε παξαπάλσ ζρέζε ζα ηθαλνπνηνύληαλ κε πηζαλόηεηα 0. Απηό καο νδεγεί
ζηηο αθόινπζεο αναγκαίες ζσνθήκες ικανοποίηζης ηοσ ιζολογιζμού.
Αναγκαία ζσνθήκη 1: Η ηπάπεζα δύναηαι να αςξήζει ηο ενεπγηηικό ηηρ ζε
πεπίπηωζη πος δεσηεί αςξημένερ σπημαηοδοηικέρ ποέρ
Αναγκαία ζσνθήκη 2: Η ηπάπεζα δύναηαι να απνηθεί πεπαιηέπω σπημαηοδόηηζή
ηηρ εάν αςηό ηηρ δημιοςπγούζε πεπίζζεςμα πεςζηόηηηαρ.

ελ. 8

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ (3)
 Με αλαδηάηαμε ηεο ζρέζεο ηζνινγηζκνύ έρνπκε ηηο αθόινπζεο δύν ζρέζεηο

g~tA 

1 ~ E lev t 1  1 ~ L
gt 
gt
lev t 1
lev t 1

lev t 1 ~ A
1
L
~
gt 
gt 
g~tE
lev t 1  1
lev t 1  1

,

πνπ πξνζθέξνπλ ικανές ζσνθήκες ικανοποίηζης ηοσ ιζολογιζμού.
 Ηκανή ζσνθήκη 1: Η ζηαζκηζκέλε κέζε κεηαβνιή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη
ππνρξεώζεσλ πξέπεη λα θπξηαξρεί ζηνραζηηθά (θαηά πξώηε ηάμε) ηεο όπνηαο
κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνύ.


Ηκανή ζσνθήκη 2: Η κεηαβνιή ησλ ππνρξεώζεσλ κηαο ηξάπεδαο πξέπεη λα
θπξηαξρεί ζηνραζηηθά (θαηά πξώηε ηάμε) ηεο ζηαζκηζκέλεο δηαθνξάο ησλ
κεηαβνιώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.
1 ~ E lev t 1  1 ~ L
gt 
gt
FOSD lev
lev t 1
t 1

 wiA,t giA,t 
i

,

lev t 1 ~ A
1
gt 
g~tE
FOSD lev
lev t 1  1
t 1  1

 wLj ,t g Lj ,t 
j

ελ. 9

