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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ

Φινανζα α νυδο: χοµε χονδιζιονα λε νοστρε ϖιτε ε χοµε χαµβιαρλα δαλ βασσο

Τυττο χι∫ χηε αϖρεστε ϖολυτο σαπερε συλλα φινανζα ε νεσσυνο ϖι ηα µαι σπιεγατο

3 γιορνι ιν πιαζζα περ ινχοντραρσι, δισχυτερε, χαπιρε

Ινδιχατορι θυαντιτατιϖι περ λα τρασπαρενζα δει ρισχηι

Ριχχαρδο Χεσαρι

Φοχυσ συ ρισχηι ε προβαβιλιτ◊
Λε προβαβιλιτ◊ περ υνα χορρεττα µισυραζιονε δει ρισχηι: γιοχαρε αλ γιοχο δι

πραχτιτιονερσ

Χοστρυιρε νορµε µοδερνε ε αλπασσο χον λα ρεαλτ◊ δει µερχατι φινανζιαρι

∆ιριττο ε τρασπαρενζα: υν βινοµιο ποσσιβιλε εδ αυσπιχαβιλε

Ρατινγ: περχη λ�οπινιονε ηα ταντο ποτερε ε νεσσυνο γλιελο ϖυολτογλιερε

Χηιχοµανδα τρα διριττο ε φινανζα? Χοντραπποσιζιονε ο µισχελα εσπλοσιϖα

Οπαχιτ◊ ινφορµατιϖα συι ρισχηι: λα χινγηια δι τρασµισσιονε δελλα χρισι

φινανζιαρια αλλ�εχονοµια ρεαλε

Φινανζα, ΠΙΛ ε Ωελφαρε
Λα προπαγαζιονε δελλα χρισι φινανζιαρια νελλ�εχονοµια ρεαλε: ρεχεσσιονε ε

δισοχχυπαζιονε

Σπεσα πυββλιχα ε πολιτιχα φισχαλε: χηι παγα περ λα δεριϖα δει µερχατι

φινανζιαριε περχη
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

ΠΡΟ∆ΟΤΤΙ ΦΙΝΑΝΖΙΑΡΙ 

ΕΘΥΙΤΨ ΝΟΝ−ΕΘΥΙΤΨ 

Οββλιγαζιονι 

∆εριϖατι 

Προδοττι φινανζιαριο−ασσιχυρατιϖι 

Φονδι χοµυνι 

ΑΖΙΟΝΙ 
 

Ορδιναριε, πριϖιλεγιατε, δι ρισπαρµιο, 

α ϖοτο λιµιτατο, χορρελατε, 

ποστεργατε,  δι γοδιµεντο, εχχ. 

Πρεµεσσα 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

ΠΡΟ∆ΟΤΤΙ ΦΙΝΑΝΖΙΑΡΙ 

ΕΘΥΙΤΨ 

Οββλιγαζιονι 

∆εριϖατι 

Προδοττι φινανζιαριο−ασσιχυρατιϖι 

Φονδι χοµυνι 

ΑΖΙΟΝΙ 
 

Ορδιναριε, πριϖιλεγιατε, δι ρισπαρµιο, 

α ϖοτο λιµιτατο, χορρελατε, 

ποστεργατε,  δι γοδιµεντο, εχχ. 

ΝΟΝ−ΕΘΥΙΤΨ 

Πρεµεσσα 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Πρεµεσσα 

Λα δισχιπλινα δι τρασπαρενζα (δι δεριϖαζιονε χοµυνιταρια) δει προδοττι 

φινανζιαρι νον−εθυιτψ δεστινατι αλλα χλιεντελα ρεταιλ τενδε α διφφερενζιαρε λε 

ρεγολε δελ �προσπεττο� ιν ρελαζιονε αλλα χατεγορια δι αππαρτενενζα 

δελλ�εµιττεντε. 

ΣΓΡ ΒΑΝΧΗΕ ΑΣΣΙΧΥΡΑΖΙΟΝΙ 

Φονδι χοµυνι 

απερτι 

Οββλιγαζιονι 

∆εριϖατι 

Προδοττι 

φινανζιαριο−ασσιχυρατιϖι 

ΥΧΙΤΣ ΠΡΟΣΠΕΤΤΟ ΙΜ∆ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Πρεµεσσα 

Αλλα δισχιπλινα δελ προσπεττο σι σοϖραππονε λα διρεττιϖα ΜιΦΙ∆ χηε χοντιενε λε 

ρεγολε δι χονδοττα � ανχηε δι τρασπαρενζα � χυι σονο τενυτι γλι ιντερµεδιαρι 

διστριβυτορι νελλ�αττιϖιτ◊ δι ϖενδιτα ε/ο χονσυλενζα δι προδοττι φινανζιαρι νον−

εθυιτψ. 

ΣΓΡ ΒΑΝΧΗΕ ΑΣΣΙΧΥΡΑΖΙΟΝΙ 

Φονδι χοµυνι 

απερτι 

Οββλιγαζιονι 

∆εριϖατι 

Προδοττι 

φινανζιαριο−ασσιχυρατιϖι 

ΥΧΙΤΣ ΠΡΟΣΠΕΤΤΟ ΙΜ∆ 

 

ΜιΦΙ∆ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Λα Χοµµισσιονε ευροπεα ηα αϖϖιατο υν�ινιζιατιϖα λεγισλατιϖα ρελατιϖα αι 

προδοττι δι ινϖεστιµεντο πρεασσεµβλατι δεστινατι αλλα χλιεντελα αλ δετταγλιο 

(χχ.δδ. ΠΡΙΠσ) αλλο σχοπο δι χρεαρε υν θυαδρο νορµατιϖο οµογενεο χον 

ριγυαρδο σια αλλα τρασπαρενζα χηε αλλε ρεγολε δι ϖενδιτα. 

Λ�ινιζιατιϖα ΠΡΙΠσ σι αφφιανχα αλλ�ορδιναρια αττιϖιτ◊ δι ρεϖισιονε δελλε διρεττιϖε δι 

ριφεριµεντο γι◊ ιν ϖιγορε: ΥΧΙΤΣ, Προσπεττο, ΙΜ∆ ε ΜιΦΙ∆.  

Ωαρνινγ: α ρισχηιο λα τρασπαρενζα συι ΠΡΙΠσ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Πυρτροππο, λ�αππροχχιο δι τρασπαρενζα χηε σι ϖα δελινεανδο α λιϖελλο 

χοµυνιταριο ιν σεδε δι ρεϖισιονε δελλε διρεττιϖε δι ριφεριµεντο σεµβρα ανδαρε 

νυοϖαµεντε ϖερσο υνα λογιχα δι �ετιχηεττα� δελ προδοττο ε νον δι 

σοστανζιαλε µατεριαλιτ◊ δει ρισχηι χηε λο χαραττεριζζανο.  

 

Ι προδοττι νον σεµπλιχι, περ ι θυαλι σι ριτιενε νεχεσσαρια υνα τρασπαρενζα 

ραφφορζατα, ϖενγονο ινδιϖιδυατι νει διϖερσι γρυππι δι λαϖορο χον δενοµιναζιονι 

νον σεµπρε χονχορδαντι, τρα χυι: 

 

 

 

 

ΧΟΜΠΛΕΣΣΙ 
 

ΙΜΠΑΧΗΕΤΤΑΤΙ 
 

ΣΤΡΥΤΤΥΡΑΤΙ 
 

ΣΥΠΕΡ−ΧΟΜΠΛΕΣΣΙ 

Ωαρνινγ συι ΠΡΙΠσ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

 

̇ιλ ΧΕΣΡ / ΕΣΜΑ ηα προποστο λ�υσο δι αππροχχι δετερµινιστιχι, δισχρεζιοναλι δι 

τιπο ωηατ−ιφ περ λ�ιµπλεµενταζιονε δει περφορµανχε σχεναριοσ, νονοσταντε 

νυµεροσι σιανο στατι ι σογγεττι χηε ηαννο µανιφεστανο περπλεσσιτ◊ ιν µεριτο; 

 

̇λ�οριζζοντε δ�ινϖεστιµεντο χονσιγλιατο ραππρεσεντα υν�ινφορµαζιονε δα 

ραππρεσενταρε α δισχρεζιονε δελλ�οφφερεντε 

 

̇ι ρισχηι σονο ραππρεσεντατι ιν µοδο µολτο παρζιαλε ε σχαρσαµεντε 

χοµπρενσιβιλε   

Ωαρινιγ συι ΠΡΙΠσ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Χλασσιφιχαζιονε δει προδοττι 

βασατα συλλε χαραττεριστιχηε δι 

ρισχηιο−ρενδιµεντο 

Ινδιχατορι ογγεττιϖι χηε 

σιντετιζζανο λε ινφορµαζιονι χηιαϖε 

δι χυι ι ρισπαρµιατορι ηαννο 

βισογνο 

Λ�αππροχχιο ρισκ−βασεδ προποστο δαλλα ΧΟΝΣΟΒ οφφρε γλι στρυµεντι ινφορµατιϖι 

εσσενζιαλι αγλι ινϖεστιτορι περ �ορδιναρε ι προδοττι� ε γιυνγερε αλλ�ασσυνζιονε δι 

σχελτε δ�ινϖεστιµεντο µαγγιορµεντε χονσαπεϖολι. 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Λ�αππροχχιο ρισκ−βασεδ προποστο δαλλα ΧΟΝΣΟΒ οφφρε γλι στρυµεντι ινφορµατιϖι 

εσσενζιαλι αγλι ινϖεστιτορι περ �ορδιναρε ι προδοττι� ε γιυνγερε αλλ�ασσυνζιονε δι 

σχελτε δ�ινϖεστιµεντο µαγγιορµεντε χονσαπεϖολι. 

Χλασσιφιχαζιονε δει προδοττι 

βασατα συλλε χαραττεριστιχηε δι 

ρισχηιο−ρενδιµεντο 

Ινδιχατορι ογγεττιϖι χηε 

σιντετιζζανο λε ινφορµαζιονι χηιαϖε 

δι χυι ι ρισπαρµιατορι ηαννο 

βισογνο 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

ΟΒΒΛΙΓΑΖΙΟΝΙ 

 
 

Α τασσο φισσο 

Α τασσο ϖαριαβιλε 

Ζερο−Χουπον 

Στρυττυρατε 

Συβορδινατε 

Χαλλαβλε 

Χονϖερτιβιλι 

Τιτολι ιρρεδιµιβιλι 

∆ΕΡΙςΑΤΙ 

 
 

Φυτυρε 

Οπζιονι 

Σωαπ 

Φορωαρδ ρατε αγρεεµεντ 

Ιντερεστ Ρατε Σωαπ 

Χερτιφιχατε 

Χοϖερεδ−ωαρραντ 

Εσοτιχι 

Στρυττυρατι 

ΠΟΛΙΖΖΕ 

ΦΙΝΑΝΖΙΑΡΙΟ−

ΑΣΣΙΧΥΡΑΤΙςΕ 

 
 

Υνιτ−λινκεδ 

Ινδεξ−λινκεδ 

Προδοττι δι 

χαπιταλιζζαζιονε 

ΦΟΝ∆Ι ΧΟΜΥΝΙ 

∆�ΙΝςΕΣΤΙΜΕΝΤΟ 

 
 

ΕΤΦ 

Φονδι απερτι 

Φονδι α φορµυλα 
 

ςιενε αββανδονατα λα τραδιζιοναλε χλασσιφιχαζιονε βασατα συλλε �ετιχηεττε� α 

ϖαριο τιτολο ασσεγνατε αι προδοττι δαγλι εµιττεντι ο δαλλα νορµατιϖα ϖιγεντε ... 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ Χονσοβ (2009) 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ Ρισχηιο 

Ρ
ε

ν
δ

ιµ
ε

ν
το

 

Φονδι 

χοµυνι 

αζιοναρι 

Φονδι 

χοµυνι 

λιθυιδιτ◊ 

Οββλιγαζιονι 

στρυττυρατε 

Υνιτ Λινκεδ 

Αζιοναριε 

Οββλιγαζιονι 

Υνιτ Λινκεδ 

Οββλιγαζιοναριε 

Φονδι θυοτατι 

(ΕΤΦ) λιθυιδιτ◊ 

Φονδι θυοτατι 

(ΕΤΦ) στρυττυρατι 

Οββλιγαζιονι 

συβορδινατε 

Φονδι 

χοµυνι 

Φλεσσιβιλι 

Υνιτ Λινκεδ 

Φλεσσιβιλι 

� ιν φαϖορε δι υνα χλασσιφιχαζιονε α λα Μαρκοωιτζ χηε τιενε χοντο δελλε 

χαραττεριστιχηε φινανζιαριε ιν τερµινι δι ρισχηιο−ρενδιµεντο δει προδοττι. 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 



13 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Ρ
ε

ν
δ

ιµ
ε

ν
το

 

Φονδι 

χοµυνι 

αζιοναρι 

Φονδι 

χοµυνι 

λιθυιδιτ◊ 

Οββλιγαζιονι 

στρυττυρατε 

Υνιτ Λινκεδ 

Αζιοναριε 

Οββλιγαζιονι 

Υνιτ Λινκεδ 

Οββλιγαζιοναριε 

Φονδι θυοτατι 

(ΕΤΦ) λιθυιδιτ◊ 

Φονδι θυοτατι 

(ΕΤΦ) στρυττυρατι 

Οββλιγαζιονι 

συβορδινατε 

Φονδι 

χοµυνι 

Φλεσσιβιλι 

Υνιτ Λινκεδ 

Φλεσσιβιλι 

Ρισχηιο 

ΠΡΟ∆ΟΤΤΙ 

Α ΒΕΝΧΗΜΑΡΚ 

ΠΡΟ∆ΟΤΤΙ 

Α ΟΒΙΕΤΤΙςΟ ∆Ι 

ΡΕΝ∆ΙΜΕΝΤΟ 

ΠΡΟ∆ΟΤΤΙ 

Α ΟΒΙΕΤΤΙςΟ 

∆Ι ΡΙΣΧΗΙΟ 

� ιν φαϖορε δι υνα χλασσιφιχαζιονε α λα Μαρκοωιτζ χηε τιενε χοντο δελλε 

χαραττεριστιχηε φινανζιαριε ιν τερµινι δι ρισχηιο−ρενδιµεντο δει προδοττι. 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 

µαξ ρενδιµεντο 

περ δατο ρισχηιο 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Λ�αππροχχιο ρισκ−βασεδ προποστο δαλλα ΧΟΝΣΟΒ οφφρε γλι στρυµεντι ινφορµατιϖι 

εσσενζιαλι αγλι ινϖεστιτορι περ �ορδιναρε ι προδοττι� ε γιυνγερε αλλ�ασσυνζιονε δι 

σχελτε δ�ινϖεστιµεντο µαγγιορµεντε χονσαπεϖολι. 

Χλασσιφιχαζιονε δει προδοττι 

βασατα συλλε χαραττεριστιχηε δι 

ρισχηιο−ρενδιµεντο 

Ινδιχατορι ογγεττιϖι χηε 

σιντετιζζανο λε ινφορµαζιονι 

χηιαϖε δι χυι ι ρισπαρµιατορι 

ηαννο βισογνο 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

� χον χονσεγυεντε ριδυζιονε δελ 

ϖολυµε δελλα δοχυµενταζιονε 

(µαξ 2 παγινε) 

Λ�αππροχχιο δι τρασπαρενζα ρισκ−βασεδ θυαλιφιχα ιλ προφιλο δι ρισχηιο δει προδοττι 

νον−εθυιτψ τραµιτε σεµπλιχι ινδιχατορι ογγεττιϖι χηε νε σιντετιζζανο λε 

ινφορµαζιονι χηιαϖε. Σι πασσα: 

τραδιζιοναλε δεσχριζιονε 

ναρρατιϖα δι τυττι ι ποσσιβιλι ρισχηι 

ασσοχιατι αδ υνα �ετιχηεττα� 

πρεδεφινιτα 

ινδιχατορι σιντετιχι,  

ροβυστι, ογγεττιϖι  

ε ριχοστρυιβιλι α ριτροσο. 

δα α 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Ρεδδιτιϖιτ◊ αττεσα αλ νεττο δει  χοστι 

Προπενσιονε αλ ρισχηιο 

? 

Πρεφερενζα περ λα λιθυιδιτ◊ 

Λε ινφορµαζιονι χηιαϖε σονο ινδιϖιδυατε αλ φινε δι ρισπονδερε αλλε δοµανδε χηε 

σι πονγονο γλι ινϖεστιτορι αλλ�αττο δελλ�ασσυνζιονε δελλε προπριε σχελτε 

δ�ινϖεστιµεντο: 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Πρεφερενζα περ λα λιθυιδιτ◊ ε δυρατα 

� περιοδο δι τεµπο περ ιλ θυαλε υν ρισπαρµιατορε  

δισποστο α ρινυνχιαρε αλλε προπριε δισπονιβιλιτ◊ 

φινανζιαριε περ ινϖεστιρλε. 
 

? 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 

Λε ινφορµαζιονι χηιαϖε σονο ινδιϖιδυατε αλ φινε δι ρισπονδερε αλλε δοµανδε χηε 

σι πονγονο γλι ινϖεστιτορι αλλ�αττο δελλ�ασσυνζιονε δελλε προπριε σχελτε 

δ�ινϖεστιµεντο: 



18 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

� δισπονιβιλιτ◊ α σοππορταρε περδιτε πατριµονιαλι 

δοϖυτε αλλ�ανδαµεντο νεγατιϖο δελ µερχατο: θυαντο 

πι σιαµο προπενσι αλ ρισχηιο, ταντο πι σιαµο 

δισποστι αδ αχχετταρε χηε λ�ινϖεστιµεντο νον 

χονσεγυα ι ρισυλτατι χηε χι αττενδεϖαµο 
 

προπενσιονε αλ ρισχηιο νελ δυραντε 

? 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 

Λε ινφορµαζιονι χηιαϖε σονο ινδιϖιδυατε αλ φινε δι ρισπονδερε αλλε δοµανδε χηε 

σι πονγονο γλι ινϖεστιτορι αλλ�αττο δελλ�ασσυνζιονε δελλε προπριε σχελτε 

δ�ινϖεστιµεντο: 



19 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

� χοστι ε ρισχηι δελλ�ινϖεστιµεντο, αϖενδο πρεσεντε 

χηε ρεδδιτιϖιτ◊ αττεσα ε ρισχηιο σονο ποσιτιϖαµεντε 

χορρελατι. 

Χοστι ε ρισχηι α σχαδενζα 

? 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 

Λε ινφορµαζιονι χηιαϖε σονο ινδιϖιδυατε αλ φινε δι ρισπονδερε αλλε δοµανδε χηε 

σι πονγονο γλι ινϖεστιτορι αλλ�αττο δελλ�ασσυνζιονε δελλε προπριε σχελτε 

δ�ινϖεστιµεντο: 



20 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

ΥΝΒΥΝ∆ΛΙΝΓ  

ε 

ΣΧΕΝΑΡΙ 

ΠΡΟΒΑΒΙΛΙΣΤΙΧΙ ∆Ι 

ΡΕΝ∆ΙΜΕΝΤΟ 

ΙΝ∆ΙΧΑΤΟΡΕ ΣΙΝΤΕΤΙΧΟ 

∆Ι ΡΙΣΧΗΙΟ 

ΟΡΙΖΖΟΝΤΕ ΤΕΜΠΟΡΑΛΕ 

∆�ΙΝςΕΣΤΙΜΕΝΤΟ 

ΧΟΝΣΙΓΛΙΑΤΟ 

1° Πιλαστρο 2° Πιλαστρο 3° Πιλαστρο 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 

Λε ινφορµαζιονι χηιαϖε σονο ινδιϖιδυατε αλ φινε δι ρισπονδερε αλλε δοµανδε χηε 

σι πονγονο γλι ινϖεστιτορι αλλ�αττο δελλ�ασσυνζιονε δελλε προπριε σχελτε 

δ�ινϖεστιµεντο: 



21 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Χοστι ε ρισχηι  

α σχαδενζα 

Ρισχηι νελ  

δυραντε 

∆οχυµενταζιονε 

δ�οφφερτα  

Πρεφερενζα 

περ λα λιθυιδιτ◊ 

Υνβυνδλινγ  

ε Σχεναρι 

προβαβιλιστιχι δι 

ρενδιµεντο 

Ινδιχατορε 

σιντετιχο δι 

ρισχηιο 

Οριζζοντε 

τεµποραλε 

δ�ινϖεστιµεντο 

χονσιγλιατο 

ΟΒΙΕΤΤΙςΙ ΦΙΝΑΝΖΙΑΡΙ ΙΝ∆ΙΧΑΤΟΡΙ ΡΙΣΚ−ΒΑΣΕ∆ 
(Ι ΤΡΕ ΠΙΛΑΣΤΡΙ) 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 



22 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

(εσ. µινορε δι 3 αννι) 

(εσ. µεδιο−βασσο) 

Γλι ινδιχατορι ρισκ−βασεδ συππορτανο ιλ νατυραλε προχεσσο δεχισιοναλε χηε χονδυχε αλλα 

σχελτα δελ προδοττο πι αδαττο περ µεζζο δι υνα προχεδυρα δι φιλτρο σεθυενζιαλε: 

Λιθυιδιτψ 

Μυτυαλ 

Φυνδσ 

Στρυχτυρεδ 

Βονδσ 

Εθυιτψ 

Υνιτ 

Λινκεδ Βονδσ 

Βονδ 

ΕΤΦ 

Βονδ 

Υνιτ 

Λινκεδ 
Λιθυιδιτψ 

ΕΤΦ 

Βονδσ 

Λιθυιδιτψ 

Μυτυαλ 

Φυνδσ 

Λιθυιδιτψ 

ΕΤΦ 

Εθυιτψ 

Μυτυαλ 

Φυνδσ

Λιθυιδιτψ

Μυτυαλ 

Φυνδσ

Στρυχτυρεδ 

Βονδσ

Εθυιτψ

Υνιτ Λινκεδ

Βονδσ

Βονδ

Υνιτ Λινκεδ

Λιθυιδιτψ

ΕΤΦ 

Συβορδινατεδ 

βονδσ

Φλεξιβλε 

Υνιτ Λινκεδ 

Βονδ

ΕΤΦ

Στρυχτυρεδ 

ΕΤΦ

Φλεξιβλε

Μυτυαλ Φυνδσ

Πρεφερενζα 

περ λα λιθυιδιτ◊ 

Οριζζοντε 

τεµποραλε 

Ρισχηιο νελ 

δυραντε 

Ινδιχατορε σιντετιχο 

δι ρισχηιο 

Χοστι ε ρισχηι α 

σχαδενζα 

Υνβυνδλινγ ε 

Σχεναρι προβαβιλιστιχι 

δι ρενδιµεντο 

(εσ. βασσι χοστι ε ρισχηι) 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 



23 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

ΥΝΒΥΝ∆ΛΙΝΓ  

ε 

ΣΧΕΝΑΡΙ ΠΡΟΒΑΒΙΛΙΣΤΙΧΙ 

∆Ι ΡΕΝ∆ΙΜΕΝΤΟ 

ΙΝ∆ΙΧΑΤΟΡΕ ΣΙΝΤΕΤΙΧΟ 

∆Ι ΡΙΣΧΗΙΟ 

ΟΡΙΖΖΟΝΤΕ ΤΕΜΠΟΡΑΛΕ 

∆�ΙΝςΕΣΤΙΜΕΝΤΟ 

ΧΟΝΣΙΓΛΙΑΤΟ 

1° Πιλαστρο 2° Πιλαστρο 3° Πιλαστρο 

ΙΝ∆ΙΧΑΤΟΡΙ ΡΙΣΚ−ΒΑΣΕ∆ 
(Ι ΤΡΕ ΠΙΛΑΣΤΡΙ) 

Αππροχχιο ρισκ−βασεδ 



24 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Ιλ πριµο πιλαστρο σι βασα συ δυε ταβελλε χηε ραππρεσεντανο ιλ ϖαλορε δελ 

προδοττο αλλ�εµισσιονε εδ αλλα σχαδενζα δελλ�οριζζοντε τεµποραλε 

δ�ινϖεστιµεντο χονσιγλιατο.  

τεµπο 

5 ϖολτε συ 100 

10 ϖολτε συ 100 

20 ϖολτε συ 100 

30 ϖολτε συ 100 

20 ϖολτε συ 100 

10 ϖολτε συ 100 

5 ϖολτε συ 100 

ςαλορε αλ µοµεντο 

δελλ�εµισσιονε 

Ποσσιβιλι ςαλορι 

αλλα σχαδενζα 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 



25 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Λα δετερµιναζιονε δελ ϖαλορε δι υν προδοττο φινανζιαριο ριχηιεδε λα 

στιµα δι τυττι ι φαττορι δι ρισχηιο ριλεϖαντι χηε ινχιδονο συλ µεδεσιµο 

προδοττο ΟΒΒΛΙΓΑΖΙΟΝΕ: 

τασσο δι 
ιντερεσσε 

Χρεδιτ Σπρεαδ 
Εµιττεντε 

Πρεζζο/Ρενδιµεντο τεοριχο 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 



26 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3 µεσι 

Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 



27 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3 µεσι 

Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 



28 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3 µεσι 

Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 



29 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3 µεσι 

Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 



30 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Ρ
ΙΣ

Χ
Η

ΙΟ
 

Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 
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Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 

Ρ
ΙΣ

Χ
Η

ΙΟ
 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 



32 

Λα Φινανζα ιν Πιαζζα 

∆ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ∆ ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ 

Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 

Ρ
ΙΣ

Χ
Η

ΙΟ
 

1° Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι 
ρενδιµεντο 


