
MAJHMATIKH QRHMATOOIKONOMIA II
TMHMA EFARMOSMENWN MAJHMATIKWN 2007

ΦΥLLΑ∆ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ι (Ηµεροµηνία Παράδοσηc 18/04/2007)

’Askhsh 1 Η σηµερινή συναllαγµατική ισοτιµία ευρώ και νορβηγικήc κορώναc είναι 8,12179 NOK/€. Η
τιµή ενόc ευρωπαðκού οµοlόγου 180 ηµερών όψεωc €1000 είναι €982,80. Η τιµή ενόc νορβηγικού οµοlόγου

180 ηµερών όψεωc 1000 NOK είναι 980,63 NOK. Αγνοούµε ωc συνήθωc τιc τριβέc τηc αγοράc.
α) Βρείτε τη θεωρητικά δίκαιη προθεσµιακή τιµή τηc κορώναc για συµβόlαια 180 ηµερών.

β) ΄Εχετε µόlιc συµφωνήσει να αγοράσετε σε 180 ηµέρεc 813.000 NOK προc €100.000. Περιγράψτε πώc θα
πραγµατοποιήσετε µια στρατηγική επιτηδειότηταc. Ποιό είναι το κέρδοc σαc (σηµερινή αξία σε €) από αυτή

τη συµφωνία?

’Askhsh 2 Μια τράπεζα αγόρασε στιc 16/3/2007 προc €400.000 ένα ετήσιο οµόlογο όψεωc €400.000

που αποδίδει τοκοµερίδια των €5000 κάθε τρειc µήνεc.

α) Ποιο είναι το επιτόκιο που προσφέρθηκε στην τράπεζα (υποlογισµένο µε τρίµηνο ανατοκισµό)?

β) Ποιό είναι το επιτόκιο που προσφέρθηκε στην τράπεζα (υποlογισµένο µε συνεχή ανατοκισµό)?

γ) Η τράπεζα ταυτόχρονα µε την αγορά του οµοlόγου προέβη σε συνθετική πώlησή του µε δανεισµό στη

διατραπεζική αγορά (δανείστηκε δηlαδή κεφάlαια που υποlογίζει να αποπlηρώσει µε τα τοκοµερίδια και την

αποπlηρωµή του οµοlόγου.) Αντlώνταc την πlηροφορία που χρειάζεστε από την ιστοσεlίδα των επιτοκίων

EURIBOR υποlογίστε το κέρδοc τηc τράπεζαc από αυτή τη συναllαγή.

’Askhsh 3 Η τράπεζα Loansharks Inc. διέθετε στιc 21 Μαρτίου τα παρακάτω οµόlογα:

Τιµή ΄Οψεωc (e) Ηµ. Ωρίµανσηc Τοκοµερίδια Αξία (e)

1000 21/06/2007 ΟΧΙ 973

1000 21/09/2007 ΟΧΙ 942

1000 21/12/2007 ΟΧΙ 919

1000 21/03/2008 4 × e20 966

1000 21/09/2008 3 × e40 947

1000 21/03/2009 4 × e50 975

α. Ποιό είναι το τρίµηνο, δωδεκάµηνο και εικοσιτετράµηνο επιτόκιο περιόδου που προσφέρει η τράπεζα;
β. Αν µπορείτε τόσο να αγοράσετε όσο και να διαθέσετε οµόlογα τηc Loansharks Inc. κατασκευάστε ένα
χαρτοφυlάκιο χωρίc αξία που σαc δίνει τη δυνατότητα να δανειστείτε από την τράπεζα αυτή στιc 21/03/2008

ποσό e49.000 αποπlηρώνοντάc το στιc 21/09/2009. Πόσα χρήµατα θα πρέπει να επιστρέψετε την ηµεροµηνία

αποπlηρωµήc;

’Askhsh 4 Μια εταιρεία έχει στην κατοχή τηc οµόlογα του εllηνικού δηµοσίου συνοlικήc όψεωc €250.000

που ωριµάζουν στιc 16/3/2008, αllά θα χρειαστεί €100.000 στιc 16/6/2007 προκειµένου να αντιµετωπίσει

ένα προσωρινό πρόβlηµα ρευστότηταc. Η εταιρεία αυτή µπορεί να δανείζεται µε επιτόκιο 2% πάνω από το

επιτόκιο EURIBOR. Ο οικονοµικόc διευθυντήc τηc εταιρείαc φοβούµενοc άνοδο των επιτοκίων προτίµησε
αντί να δανειστεί τα χρήµατα στιc 16/6 να αγοράσει στιc 16/3/2007 ένα οµόlογο τρίµηνηc διάρκειαc και

όψεωc €100.000. Η τιµή του οµοlόγου ήταν €99.000 και τα χρήµατα για την αγορά του τα εξασφάlισε

συνάπτονταc ισόποσο δάνειο που θα αποπlηρωθεί εξ΄ οlοκlήρου στιc 16/3/2008 οπότε και ωριµάζουν τα

οµόlογα που έχει στην κατοχή τηc η εταιρεία. Αντlώνταc όποια επιπlέον πlηροφορία χρειάζεστε από την ισ-

τοσεlίδα των επιτοκίων EURIBOR υποlογίστε την τιµή του επιτοκίου που ουσιαστικά εξασφάlισε η εταιρεία
µε αυτέc τιc συναllαγέc στιc 16/3/2007 για τον δανεισµό €100.000 κατά την περίοδο 16/6/2007-16/3/2008.

’Askhsh 5 Μια τράπεζα διαθέτει σε πεlάτεc τηc οµόlογα όψεωc €10.000 που ωριµάζουν στιc 16/12

και πlηρώνουν τοκοµερίδια κάθε τετράµηνο προσαρµοσµένα στο επιτόκιο EURIBOR. Αντlώνταc όποια
επιπlέον πlηροφορία χρειάζεστε από την ιστοσεlίδα των επιτοκίων EURIBOR υποlογίστε την αξία ενόc
τέτοιου οµοlόγου στιc 16/3. Επαναlάβετε το ίδιο ερώτηµα αν το οµόlογο πlηρώνει τοκοµερίδια των €120

κάθε τετράµηνο.
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’Askhsh 6 Προκειµένου να χρηµατοδοτήσει µια υποτροφία ένα ίδρυµα έχει αγοράσει ένα ετήσιο οµόlογο

όψεωc €250.000 που πlηρώνει τοκοµερίδια στο τέlοc κάθε µήνα µε κυµαινόµενο επιτόκιο 1 ποσοστιαία

µονάδα πάνω από το µηνιαίο EURIBOR. Το ίδρυµα θέlει να ανταllάξει χωρίc αξία το κυµαινόµενο επιτόκιο
σε αυτέc τιc πlηρωµέc µε σταθερό ώστε ο υπότροφοc να εισπράττει κάθε µήνα το (σταθερό) τοκοµερίδιο.

Προσδιορίστε το ύψοc τηc υποτροφίαc.

’Askhsh 7 Τα επιτόκια EURIBOR για τρειc, έξι και εννέα µήνεc είναι αντίστοιχα 3,902%, 4,013% και
4,077%.

α. Μια τράπεζα συνάπτει µια συµφωνία για να ανταllάξει ένα οµόlογο όψεωc €100.000 µε ωρίµανση σε

εννέα µήνεc που αποδίδει τρία τοκοµερίδια των €1.400 το καθένα σε 3, 6 και 9 µήνεc µε ένα οµόlογο ίδιαc

όψεωc και ωρίµανσηc που αποδίδει 3 τοκοµερίδια µε κυµαινόµενο επιτόκιο EURIBOR+2% σε 3, 6 και 9
µήνεc. Ποιά είναι η αξία αυτήc τηc ανταllαγήc?

β. Για ποιά τιµή του σταθερού επιτοκίου Rfix θα ήταν η αξία τηc ανταllαγήc µηδενική;
γ. Περιγράψτε πώc µπορεί η τράπεζα να αντισταθµίσει τον κίνδυνο στον οποίο υπεισέρχεται από ενδεχόµενη

πτώση των επιτοκίων.

’Askhsh 8 Το 3µηνο επιτόκιο EURIBOR είναι 3,902%. Μια τράπεζα προσφέρει ανταllαγέc όπου ένα
σταθερό επιτόκιο ανταllάσεται κάθε τρειc µήνεc µε το 3µηνο επιτόκιο EURIBOR. Τα ισοδύναµα επιτόκια
ανταllαγήc (par swap rates) για ανταllαγέc διάρκειαc 6,9 και 12 µηνών είναι αντίστοιχα 3,925%, 3,940%
και 3,960%.

α. Ποιά είναι η σηµερινή τιµή του 6µηνου, του 9µηνου και του 12µηνου επιτόκιου EURIBOR;
β. ΄Εναc πεlάτηc τηc τράπεζαc οφείlει να καταβάllει (σε τρίτο πρόσωπο) σε 9 και 12 µήνεc τουc τόκουc

τριµήνου επί ενόc υποθετικού κεφαlαίου €10.000. Το επιτόκιο που θα πlηρώσει πρόκειται να καθοριστεί

σε 6 και 9 µήνεc αντίστοιχα και θα είναι µια ποσοστιαία µονάδα πάνω από το τότε ισχύον 3µηνο επιτόκιο

EURIBOR. Ο πεlάτηc αυτόc επιθυµεί να συνάψει σήµερα µια συµφωνία µε την τράπεζα για να ανταllάξει
αυτό το επιτόκιο µε ένα σταθερό επιτόκιο Rfix = 4, 90%. Ποια είναι το θεωρητικά δίκαιο τίµηµα που πρέπει
να καταβάllει στην τράπεζα για µια τέτοια συµφωνία;
γ. Για ποια τιµή του Rfix είναι η αξία µιαc τέτοιαc συµφωνίαc µηδενική;
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