
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Accounting Regulators Committee (ARC) = Είναι η Επιτροπή Ρυθμιστών Λογιστικών 

Προτύπων. 

 

Account Officer = Πρόκειται για  στέλεχος επιχείρησης (κυρίως Σράπεζας) που έχει την 

ευθύνη για την διαχείριση συγκεκριμένου και ονομαστικού πελατολογίου . 

 

Accrual bond = ο όρος αφορά ένα ομόλογο για το οποίο  οι δεδουλευμένοι τόκοι δεν 

καταβάλλονται  στον επενδυτή κατά την  διάρκεια της ζωής του ομολόγου αλλά αυξάνουν 

(προστίθενται) στο κεφάλαιο και καταβάλλονται στη λήξη του. 

 

Accrued interest = Ο δεδουλευμένος τόκος. 

 

Acquisition = Η εξαγορά. 

 

Addendum = Είναι το προσάρτημα ή το παράρτημα. Πρόκειται για ένα κείμενο που συνοδεύει 

μια σύμβαση ή έναν ισολογισμό και λεπτομερή τιμολόγηση, πίνακες και επεξηγήσεις των 

όρων της κύριας σύμβασης. 

 

Adjustable Rate Mortgage, ARM =Είναι το  ενυπόθηκο στεγαστικό ομόλογο με 

αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο το οποίο προσαρμόζεται κατά την διάρκεια ζωής του και 

σύμφωνα με την κινητικότητα που παρουσιάζει.  

 



 

 

Administered, fixed and floating interest rates = Είναι τα διοικητικά, τα σταθερά και τα 

κυμαινόμενα επιτόκια  

 

Agency bonds = Είναι τα ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνητικούς κυρίως οργανισμούς  

 

Aggregate Demand, AD = Είναι η συνολική ζήτηση η οποία είναι το άθροισμα της ζήτησης 

των για τρέχοντα αγαθά και υπηρεσίες από το σύνολο του αγοραστικού κοινού της οικονομίας 

(νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβέρνηση)  

 

Amortisation = Είναι  η αποπληρωμή χρέους με περιοδικές τοκοχρεολυτικές δόσεις για ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα.  

 

Ancillary system =Ονομάζεται το επικουρικό σύστημα.  

 

Annual Percentage Rate, APR = ονομάζεται το ετήσιο ποσοστιαίο επιτόκιο. 

 

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) = Είναι  η Οικονομική υνεργασία Ασίας - 

Ειρηνικού. 

 

Arbitrage =Είναι η αγορά συναλλάγματος σε μία Φώρα και η πώληση 

σε άλλο αντισυμβαλλόμενο της ιδίας ή συνήθως διαφορετικής Φώρας. 

 

Arbitrage bond =Είναι το χρεωστικό ομόλογο που εκδίδεται κυρίως πριν από τη 

λήξη ενός υφιστάμενου ομολόγου με μεγαλύτερο επιτόκιο. 

 

ASAP, as soon as possible = Είναι η συντομογραφία του ‘όσο το δυνατόν συντομότερα’. 

 

Asset allocation = Είναι η  κατανομή περιουσιακών στοιχείων που αναφέρεται σε ένα 

χαρτοφυλάκιο και προορίζεται για επένδυση αλλά με διαφορετικές επενδυτικές επιλογές. 

 

Asset-Backed Securities, ABS = Είναι ομόλογα εγγυημένα από ένα σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων ενεργητικού (ενέγγυες πιστώσεις, εκπαιδευτικά, καταναλωτικά ,στεγαστικά δάνεια) , 

τα οποία περιλαμβάνονται στις αγορές των άλλων χωρών. 

 

Αsset-Βacked Commercial Paper, ABCP = ονομάζεται το εμπορικό χρεόγραφο το οποίο 

είναι ασφαλισμένο κυρίως με στοιχεία. Πρόκειται για ένα  επενδυτικό εργαλείο που συνήθως 

λήγει μεταξύ 90 και 180 ημερών. 

 

Assets = Είναι το ενεργητικό της επιχείρησης. 

 



 

 

At best =Έτσι ονομάζεται η εντολή που δίνεται από έναν Broker και σημαίνει  ‘στην καλύτερη 

δυνατή τιμή’. 

 

At par = ημαίνει στο άρτιο ή στην ονομαστική αξία. 

 

At the money = Ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης (option) ονομάζεται  at the money 

όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (exercise ή strike price) ισούται με την τιμή αγοράς 

του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) 

 

Automatic Teller Machine, ATM =Είναι η αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή. 

 

 
 
 
 

 
 

Back-to-back loan = Πρόκειται για συναλλαγές στις οποίες δύο αντισυμβαλλόμενοι 

συνάπτουν ένα δάνειο σε ένα νόμισμα έναντι ενός άλλου δανείου που εκφράζεται σε άλλο 

νόμισμα για μία ορισμένη χρονική περίοδο.  

 

Bailing out = Ορίζεται ως η επενδυτική συμπεριφορά μερικής σωτηρίας. Ο ορισμός το 

τελευταίο χρονικό  διάστημα σχετίζεται με το Σραπεζικό ύστημα και αναφέρεται ως ‘ωτηρία 

εκ των έσω’ εννοώντας ότι για την σωτηρία μιας τράπεζας θα συμμετέχουν και οι επενδυτές-

μέτοχοι (ουσιαστικά οι καταθέτες). Ο όρος όμως έχει εφαρμογή και για χρεόγραφα και για 

εμπορεύματα για τα οποία υφίσταται ταχύτητα πώληση χωρίς να ενδιαφέρει η τιμή 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ζημίες. 

 

Balance of payments = Ονομάζεται το ισοζύγιο πληρωμών 

 

Balance sheet =Είναι ο  ισολογισμός μιας Εταιρίας. 

 

Balloon loan = Ετσι ονομάζεται ένα δάνειο μπαλόνι. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο 

δάνειο που έχει ή μία μόνο πληρωμή στη λήξη του ή ανισόπεδες αυξανόμενες ή μειούμενες 

χρεολυτικές δόσεις κατά την διάρκεια ζωής του.  

 

Bancassurance = Είναι η τραπεζοασφάλεια. 

 

Bank draft = Έτσι ονομάζεται μια τραπεζική επιταγή 



 

 

 

Banking Supervision Committee, BSC = Είναι Επιτροπή Σραπεζικής Εποπτείας 

 

Barrel = Είναι το βαρέλι με το οποίο μετράται κυρίως η χωρητικότητα του πετρελαίου. Η 

τελευταία ισοδυναμεί με 42 γαλόνια ή με 159 λίτρα. 

 

Base currency = Ονομάζεται το βασικό νόμισμα. 

 

Basis risk =Είναι ο βασικός κίνδυνος και αναφέρεται στη πιθανότητα μεταβολής της τιμής που 

είναι υπαρκτή για τις προθεσμιακές πράξεις. 

 

Βenchmark risk = Ονομάζεται ο  κίνδυνος δείκτη. Αναφέρεται στο κίνδυνο των 

χαμηλών αποδόσεων ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί μια 

επένδυσης και η εξέλιξη τόσο της απόδοσης όσο και της τιμής διαφέρει σημαντικά από την 

απόδοση του benchmark έναντι του οποίου μετράται. 

 

Bear market = Ονομάζεται η αγορά αρκούδας. Αναφέρεται στην αγορά στην οποία οι τιμές 

όλων ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων πέφτουν ή προβλέπεται ότι θα πέσουν και την οποία 

το Outlook (η κατάσταση ή το μέλλον) κρίνεται απαισιόδοξο.  

 

BIC, Bank Identifier Code = Ονομάζεται ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας ή αλλιώς SWIFT. 

Πρόκειται για ένα μέσο αναγνώρισης μιας Σράπεζας που είναι παγκοσμίως αποδεκτό .  

 

Bid and offer price = Η bid price αναφέρεται στη τιμή αγοράς όπου ένας αγοραστής 

Εκδηλώνει το ενδιαφέρον να αγοράσει (είτε συνάλλαγμα, είτε χρεόγραφο, είτε εμπόρευμα).  Η 

Offer price αναφέρεται στη τιμή πώλησης δηλαδή η τιμή στη οποία ο πωλητής ενδιαφέρεται να 

πουλήσει.  

 

Bill of exchange = Ετσι ονομάζεται η συναλλαγματική. Πρόκειται ουσιαστικά για Αξιόγραφο 

με το οποίο ο αποδέκτης της συναλλαγματικής ουσιαστικά αναγνωρίζει το χρέος του προς τον 

εκδότη.  

 

Bill of lading = Ονομάζεται η  φορτωτική η οποία είναι έγγραφο που εκδίδεται από 

μεταφορείς οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι τα εμπορεύματα έχουν φορτωθεί και κατευθύνονται 

προς τον τόπο παράδοσης και το παραλήπτη.  

 

Block trading = Ετσι ονομάζεται η διαπραγμάτευση μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων ή 

μετοχών. 

 



 

 

Blue-chip stock = Ονομάζονται κυρίως οι  μετοχές εταιριών με πολύ καλή πιστοληπτική 

ικανότητα, μεγάλη κεφαλοποίηση και κερδοφορία.   

 

Bond = Είναι το ομόλογο.  

 

Bond yield =Η  απόδοση ομολόγου. 

 

Book value = Ονομάζεται η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού μιας 

επιχείρησης 

 

Break-Even Point, BEP = Είναι το ονομαζόμενο νεκρό σημείο της επιχείρησης. Εκεί  δηλαδή 

που η επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία.  

 

BRIC (Brazil, Russia, India and China) =Είναι η  συντομογραφία για τις αγορές που 

χαρακτηρίζονται αναδυόμενες.  

 

Broker = ονομάζεται ο διαμεσολαβητής που μπορεί να είναι είτε ένα άτομο είτε μια εταιρία.  

 

Buba = Είναι η συντομογραφία για την Ομοσπονδιακής Σράπεζας της Γερμανίας την 

Deutsche Bundesbank. 

 

Bull market = Ονομάζεται η αγορά ταύρου. Αναφέρεται στην αγορά στην οποία οι τιμές όλων 

ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων αυξάνονται ή προβλέπεται ότι θα αυξηθούν και στην οποία 

το Outlook (η κατάσταση ή το μέλλον) κρίνεται αισιόδοξο 

 

Business cycle = Είναι ο επιχειρηματικός κύκλος. Η περιοδική αλλά ακανόνιστη προς τα άνω 

και κάτω κίνηση της οικονομικής δραστηριότητας που μετράται από τις διακυμάνσεις στο 

καθαρό ΑΕΠ και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές. 

 

Business risk = Ονομάζεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος 

 

Buy-back =Αναφέρεται στην αγορά από την ίδια την επιχείρηση των ιδίων εκδοθέντων 

εταιρικών ομολόγων της ή ακόμη και των μετοχών της που όμως βρίσκονται στην κατοχή 

ξένων επενδυτών. Η αγορά πραγματοποιείται κυρίως μέσω χρηματιστηρίου και δευτερεύοντος 

μέσω δημοπρασιών. 

 

Buy-in = αναφέρεται ουσιαστικά στη διαδικασία με την οποία ένας δανειστής χρεογράφων 

προχωράει από την ανοικτή αγορά χρεογράφων  σε αγορές με σκοπό να αντικαταστήσει αυτά 

που δάνεισε σε άλλους δανειστές γιατί οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση να τα επιστρέψουν.   

 



 

 

Buy-in management buy-out, BIMBO = Ετσι ονομάζεται ουσιαστικά η εξαγορά μιας 

επιχείρησης με πρωταρχικό στόχο την αλλαγή διοίκησης.  

 

Buyout = Πρόκειται για την εξαγορά ή την  απόκτηση του ελέγχου των δικαιωμάτων ψήφου 

μιας επιχείρησης στη γενική συνέλευση των μετόχων. 

 

Buy/Sell Back - Sell/Buy Back (BSB – SBB) = συναλλαγή που αποτελείται από μία αγορά 

(ή πώληση) χρεογράφων έναντι μετρητών και από μία προθεσμιακή δέσμευση 

επαναπώλησης (ή επαναγοράς) των χρεογράφων.  

 

 

 

 

 
 

CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = Αναφέρεται στο δείκτη 40 

αντιπροσωπευτικών μετοχών 

του χρηματιστηρίου του Παρισιού.  

 

Callable bond, callable deposit and callable interest-rate swap = Είναι το ανακλητό 

ομόλογο, η ανακλητή κατάθεση ή ανακλητή συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων.  

 

Call accounts = Αναφέρεται σε λογαριασμούς που έχουν μία ρήτρα με την οποία επιτρέπεται 

η ανάληψη των κεφαλαίων μόνο μετά από προειδοποίηση 24 ωρών. 

 

Call date = Είναι μία ημερομηνία που σχετίζεται είτε με δάνειο είτε με ομόλογο και καθορίζεται 

είτε κατά την σύμβαση του δανείου είτε κατά την έκδοση του ομολόγου, κατά την οποία ο 

εκδότης μπορεί να αποπληρώσει μέρος του ομολόγου ή του δανείου σε μια 

καθορισμένη τιμή. 

 

Call notice deposits =Αναφέρεται σε  καταθέσεις που μπορούν να αποσυρθούν μετά από 

προειδοποίηση 24 ωρών. 

 

Call premium = Ουσιαστικά είναι μία τιμή ανώτερη από την  ονομαστική αξία είτε  ενός 

ομολόγου είτε προνομιούχου μετοχής που μπορεί να καταβληθεί στους κομιστές πριν από τη 

λήξη των τίτλων για την πρόωρη αποπληρωμή αυτών. 

 

Capital market = Έτσι ονομάζεται η κεφαλαιαγορά.  



 

 

 

Cartel =Πρόκειται για μία ομάδα είτε κρατών είτε επιχειρήσεων που ενεργούν από κοινού σαν 

ένα κράτος ή επιχείρηση με σκοπό να χαλιναγωγήσουν τις τιμές προϊόντων.  

 

Cash equivalents = Ο όρος αναφέρεται στα ισοδύναμα με μετρητά. Πρόκειται για  

περιουσιακά στοιχεία που ρευστοποιούνται εύκολα και μετατρέπονται σε  

σε μετρητά (καταθέσεις όψεως ,προθεσμίας, ταμιευτηρίου).  

 

Cash flow = είναι η χρηματοροή η οποία ορίζεται ως την κίνηση άμεσα ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος (συνήθως ενός έτους) με 

σκοπό την εξαγωγή του συνολικού ποσού της αύξησης ή της μείωσης.  

 

Cash on delivery, COD =Είναι η πληρωμή μετρητών με την παράδοση του προϊόντος.  

 

 

CEO = Chief Executive Officer. Είναι το ανώτατο στέλεχος μιας επιχείρησης με διοικητικές και 

εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

 

Central Securities Depository (CSD) =Ονομάζεται το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Πρόκειται 

για μια Εταιρία που φυλάσσει και διαχειρίζεται χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία πελατών, τηρεί λογαριασμούς τίτλων και διευκολύνει τις συναλλαγές επί 

τίτλων συνήθως χωρίς τη φυσική μεταβίβαση αυτών.  

 

Ceteris paribus =Ετσι χαρακτηρίζεται η φράση “όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν 

σταθερές” 

 

Cheapest to deliver bond (CTD) = Είναι το φθηνότερο παραδοτέο ομόλογο. 

 

Cheque = επιταγή 

 

Chief Financial Officer, CFO = ο επικεφαλής της χρηματοοικονομικής διαχείρισης μιας 

Επιχείρησης. 

 

Clean credit = Είναι η  καθαρή πίστωση.  

 

Clean price = Είναι η καθαρή τιμή. Η τιμή της συναλλαγής χωρίς εκπτώσεις . 

 

Close a position = κλείσιμο μιας ανοικτής θέσης. Είναι ουσιαστικό το κλείσιμο μιας 

επενδυτικής θέσης.  

 



 

 

Closed-end fund, CEF =Είναι το κλειστό επενδυτικό κεφάλαιο. Είναι μία εταιρία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου με σταθερό κεφάλαιο. ε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια, οι επενδυτές 

συνήθως δεν κατέχουν μερίδια του χαρτοφυλακίου αλλά μετοχές της εταιρίας που διαχειρίζεται 

το χαρτοφυλάκιο. Επιπρόσθετα, το CEF δεν είναι υποχρεωμένο να εξαγοράσει τη συμμετοχή 

των επενδυτών όταν οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση ρευστοποίησης 

 

Collateral = Είναι η ασφάλεια ή εγγύηση ή το κάλυμμα.  

 

Collateralised Debt Obligation (CDO) =Ονομάζεται το εγγυημένο χρεωστικό ομόλογο η 

αποπληρωμή του οποίου είναι εγγυημένη (collateralised) από ένα σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

Collateralised Loan Obligation (CLO) =Ονομάζεται το  εγγυημένο δανειακό ομόλογο η η 

αποπληρωμή του οποίου είναι εγγυημένη (collateralised) από ένα σύνολο δανείων του εκδότη 

του.  

 

Commission =Ονομάζεται η  προμήθεια που καταβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών. 

υνήθως είναι ποσοστό επί της αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας.  

 

Commodities =Είναι τα  εμπορεύματα (πχ μέταλλα, δημητριακά, χρυσός) 

 

 

Common Agricultural Policy, CAP = Κοινή Αγροτική Πολιτική, ΚΑΠ 

 

Compliance risk =Είναι κίνδυνος συμμόρφωσης και προκύπτει για τα κέρδη ή 

την αύξηση του κεφαλαίου από συναλλαγές και πρακτικές που παραβίασαν 

τους νόμους, τους κανόνες και κανονισμούς.  

 

Compound interest = σύνθετος τόκος ή ανατοκισμός.  

 

Concentration risk =Είναι ο συγκεντρωτικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει 

κάποιος όταν επενδύει το σύνολο των διαθεσίμων του μόνο σε μία μορφή επένδυσης (μετοχή, 

ακίνητο) 

 

Consortium = Ο όρος αναφέρεται σε μια ομάδα επιχειρήσεων που συμπράττουν σε μία ενιαία 

νέα εταιρία με σκοπό να εκτελέσουν από κοινού ένα ορισμένο έργο 

 

Consumer Confidence, Eurozone = Είναι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης της ζώνης 

του ευρώ που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώνεται την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.  



 

 

 

Contingency plan = Ονομάζεται το σχέδιο έκτακτων μέτρων. Αναφέρονται οι πιθανές βλάβες 

στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, Η/Τ καθώς και ι τρόποι που μπορούν να 

αντιμετωπιστούν . 

 

Contingent debt = Είναι ένα μελλοντικό χρέος που μπορεί να αναληφθεί.  . 

 

Corporation = Αναφέρεται σε μία μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης της οποίας οι μέτοχοι 

αυτής έχουν περιορισμένη ευθύνη. τη χώρα μας μεταφράζεται και ως Ανώνυμη Εταιρία 

 

 

Corresponding banking = Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ 2 τραπεζών με την οποία η μία 

τράπεζα διενεργεί πληρωμές για λογαριασμό της άλλης και αντίστροφα.   

 

Cost-benefit analysis, CBA = Ονομάζεται η ανάλυση κόστους - οφέλους. Είναι η μέθοδος 

ουσιαστικά με την οποία συγκρίνονται τα διάφορα κόστη μιας επένδυσης σε συνδυασμό με το 

όφελος που θα προκύψει.  

 

Cost of carry = Ονομάζεται το κόστος διακράτησης. Πρόκειται ουσιαστικά για το κόστος που 

αναλαμβάνει κάποιος επενδυτής όταν διατηρεί ανοικτή τη θέση του.  

 

Counterparty = Είναι ο αντισυμβαλλόμενος 

 

Country risk =Ονομάζεται ο  κίνδυνος μιας  χώρας. Πρόκειται για τον κίνδυνο μιας 

συναλλαγής με τη χώρα του αντισυμβαλλόμενου λόγω πχ πολιτικής αστάθειας.  

 

Coupon =Ονομάζεται το  κουπόνι, το τοκομερίδιο 

 

Covenant = Είναι ένα συμβόλαιο, συμφωνητικό. Ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως από 

Σράπεζες στην σύναψη κυρίως Ομολογιακών ή Κοινοπρακτικών δανείων με σκοπό να 

διατηρήσουν κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες σε ορισμένα επίπεδα. 

Παραβίαση της συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αποστέρηση δικαιωμάτων που απορρέουν 

από τη σύμβαση.  

 

Credit line or credit limit = Ονομάζεται η γραμμή πίστωσης ή πιστωτικό όριο. 

 

Credit Rating = Είναι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιείται 

συνήθως για ομόλογα κρατών, επιχειρήσεων. Σην αξιολόγηση την κάνουν οι Διεθνείς Οίκοι 

Αξιολόγησης όπως Moodys, Standard & Poors, Fitch. 

Agencies, CRAs». 



 

 

 

Credit Rating Agencies, CRAs = Είναι οι εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης 

 

Credit risk =Είναι ο  πιστωτικός κίνδυνος. Αναφέρεται στον κίνδυνο χρηματοοικονομικής 

ζημίας που μπορεί να προκύψει όταν ο δανειζόμενος ή ο αντισυμβαλλόμενος δεν πληρώνει ή 

δεν ρυθμίζει μόνιμα τις χρηματικές του υποχρεώσεις στον οριζόμενο χρόνο ή και μετά την λήξη 

αυτού.  

 

Credit scoring = Είναι ουσιαστικά μια βαθμολογία που αντικατοπτρίζει το μέγεθος της 

πιστοληπτικής ικανότητας, συνήθως ενός δανειζόμενου (ιδιώτη ή επιχείρησης) 

 

CRM (Customer Relationship Management) = Ονομάζεται διαχείριση πελατειακών 

σχέσεων. 

 

Cross-default = Πρόκειται για την σταυρωτή υπερημερία. Ουσιαστικά είναι μία ρήτρα που 

δημιουργεί μία σχέση μεταξύ των δανείων ενός πιστούχου προς μία τράπεζα. ε περίπτωση 

που η πρώτη δεν δύναται να πληρώσει τις υποχρεώσεις ενός δανείου της, τότε η δεύτερη 

διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα δάνεια 

 

Cross-selling =Ονομάζονται οι σταυρωτές πωλήσεις. Πρόκειται για την αύξηση των  

πωλήσεων μιας επιχείρησης η οποία προσφέρει στον πελάτη της όχι μόνο ένα βασικό προιόν 

αλλά και άλλα προιόντα.  

 

Crude oil = Είναι ο όρος για το ακατέργαστο αργό πετρέλαιο 

 

Cushion bonds = Ονομάζονται τα ομόλογα προστασίας. Πρόκειται για ομόλογα με κουπόνια 

που έχουν συνήθως υψηλές αποδόσεις και διατίθενται  με ένα μέτριο premium διότι είναι 

ανακλητά (callable) σε μια τιμή κατωτέρα των ομολόγων χωρίς ρήτρα ανακλητότητας.  

 

Custody risk = Είναι ο κίνδυνος της Θεματοφυλακής. Πρόκειται ουσιαστικά για την 

ενδεχόμενη απώλεια χρεογράφων τρίτων που τηρούνται από σε ένα κεντρικό αποθετήριο 

τίτλων στην περίπτωση που ο θεματοφύλακας καταστεί αναξιόχρεος ή επιδείξει αμέλεια ή 

διαπράξει απάτη. 

 

Cylinder = Ονομάζεται η αγορά ενός put option (ενός δικαίωματος πώλησης ενός 

περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) και η πώληση ενός call option (ενός δικαίωματος αγοράς 

ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) με διαφορετικές τιμές άσκησης του δικαιώματος 

(different strike options).  

 
 
 



 

 

 
 

DAX Indices = Είναι οι δείκτες μετοχών της Γερμανίας DAX και προέρχονται από το  

Deutscher Actienindex, 

 

Day count conventions =Ονομάζονται οι συμβάσεις υπολογισμού των ημερών. 

Ουσιαστικά καθορίζουν τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών και τον τρόπο 

υπολογισμού μιας τοκοφόρου περιόδου όταν ο αριθμός των ημερών είναι ένα κλάσμα μιας 

κανονικής περιόδου.  

 

Daylight limit = Αναφέρεται σε ένα ημερήσιο όριο. Μπορεί να είναι όριο είτε εισπράξεων είτε 

πληρωμών από ένα λογαριασμό.  

 

Dealing risk = Είναι ο κίνδυνος που δημιουργείται όταν ένας διαπραγματευτής (dealer) είτε  

υπερβαίνει το όριο συναλλαγών που του έχει καθοριστεί με τον αντισυμβαλλόμενο  είτε 

διενεργεί μια συναλλαγή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει η διαδικασία.  

εσφαλμένο τρόπο. 

 

Debt consolidation = Ονομάζεται η ενοποίηση χρέους. Πρόκειται ουσιαστικά για την 

αντικατάσταση μεγάλου αριθμού δανείου ενός δανειζόμενου από νέο δάνειο το οποίο στις 

περισσότερες περιπτώσεις έχει μικρότερη δόση πληρωμής και μία μεγαλύτερη διάρκεια λήξης  

 

Debt ratio (general government) = Πρόκειται για τον δείκτης του συνολικού χρέους της 

γενικής κυβέρνησης σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 

 

Debt security =Είναι το χρεόγραφο. Πρόκειται για τίτλο που ενσωματώνει τη δέσμευση του 

εκδότη να προβεί σε μία ή περισσότερες πληρωμές προς τον κομιστή του τίτλου σε 

καθορισμένη ή καθορισμένες ημερομηνίες στο μέλλον. Οι τόκοι πληρώνονται με την μορφή 

τοκομεριδίου.  

 

Deed = Ονομάζεται είτε ένα συμβόλαιο είτε μία συμβολαιογραφική πράξη είτε ένας τίτλος 

κυριότητας. 

 

Default =Είναι η  υπερημερία 

 

 



 

 

Defensive securities and stocks =Είναι τα λεγόμενα αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές που 

σε περιόδους σταθερότητας δημιουργούν υπεραξίες και η τιμή τους αυξάνεται και σε 

περιόδους ύφεσης και κρίσης οι τιμές τους είναι σταθερές  

 

Deficit ratio (general government) =Είναι ο λόγος του ετήσιου δημοσιονομικού ελλείμματος 

της γενικής κυβέρνησης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 

 

Deflation = Ο αποπληθωρισμός. Ονομάζεται η διαδικασία στην οποία μειώνεται διαρκώς το 

γενικό επίπεδο των τιμών για μεγάλο χρονικό διάστημα και να ανέλθει είτε σε μηδενικό 

επίπεδο είτε σε αρνητικό.  

 

Delinquency = Αναφέρεται στην αδυναμία εκπλήρωσης μιας δέσμευσης ή υποχρέωσης όπως 

η μη πληρωμή της δόσης ενός δανείου.  

 

Delivery Versus Payment (DVP) = Ο όρος υποδηλώνει την παράδοση έναντι πληρωμής. 

Είναι ουσιαστικά η μέθοδος που εξασφαλίζει την τελική μεταφορά ή μεταβίβαση ενός 

εμπορεύματος ή ενός περιουσιακού στοιχείου μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του.  

 

Demand deposit = Είναι η κατάθεση σε πρώτη ζήτηση.  

 

Deposit = Η κατάθεση. 

 

Derivatives =Ονομάζονται τα  παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία προκύπτουν 

από άλλα απλά προϊόντα ή από το συνδυασμό υφισταμένων βασικών προϊόντων. 

 

Direct investment = Είναι η άμεση επένδυση. Αναφέρεται στην πρόθεση ενός αλλοδαπού  

επενδυτή να αποκτήσεις περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή.  

 

Direct Public Offering, DPO = Είναι η άμεση δημόσια προσφορά 

 

Documentary credit = Ετσι ονομάζεται  ενέγγυα πίστωση ή πίστωση έναντι φορτωτικών 

εγγράφων 

 

Documentary payment order = Είναι το προέμβασμα. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος 

πληρωμής με τον οποίο ένας αγοραστής δίνει έγγραφη εντολή στην τράπεζά του να προβεί σε 

πληρωμή προς τον δικαιούχο ενός μέρους ή ολόκληρου του ποσού της αξίας του  

εμπορεύματος έναντι μιας απόδειξης αλλά και της τραπεζικής εγγύησης για την παράδοση των 

φορτωτικών εγγράφων των εμπορευμάτων εντός ενός χρονικού διαστήματος.  

 



 

 

Downstream = Ετσι ονομάζεται η μεταφορά μιας δραστηριότητας από μια μεγάλη επιχείρηση 

σε μια μικρότερη που είναι θυγατρική της. 

 

DRIP (Divident Reinvestment Program) =Ονομάζεται το πρόγραμμα επανεπένδυσης 

μερίσματος.  

 

Durable goods orders = Είναι οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECB = Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Σράπεζα (ΕΚΣ). 

 

Economic Sentiment Indicator = Ονομάζεται ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη ζώνης του 

ευρώ 

 

Effective interest rate = Είναι το πραγματικό επιτόκιο. Πρόκειται για το συνολικό κόστος ενός  

σε ετήσια βάση ως ποσοστό.  

Περιέχει εκτός από το ονομαστικό επιτόκιο και όλες τις άλλες επιβαρύνσεις (προμήθειες, 

ασφάλιστρα, φορολογικές κρατήσεις, συμβολαιογραφικά έξοδα). 

 

Emerging markets = Είναι οι αναδυόμενες αγορές των  αναπτυσσόμενων χωρών που 

προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το δημόσιο χρέος ή τις παραγωγικές τους επενδύσεις 

καλούν επενδυτές να τοποθετήσουν κεφάλαια με υψηλό κίνδυνο αλλά με υψηλότερες  

αποδόσεις από αυτές των αναπτυγμένων αγορών. 

 

Endorsement = Ετσι ονομάζεται η οπισθογράφηση 

 

ΕOΝΙΑ (Euro Overnight Index Average) = Είναι το μέσο σταθμικό επιτόκιο των χωρίς 

ενέχυρο δανειακών συναλλαγών σε ευρώ μιας ημέρας (overnight rate). 

 



 

 

EUREX =Ονομάζεται η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και 

δικαιωμάτων προαίρεσης (options) για παράγωγα προϊόντα εκπεφρασμένα σε ευρώ.  

 

EURIBOR = Είναι από τα αρχικά των λέξεων European Interbank Offered Rate, δηλαδή 

Ευρωπαϊκό Διατραπεζικό Προσφερόμενο Επιτόκιο. 

 

Euro Banking Association, EBA = Σραπεζική Ένωση για το Ευρώ εδρεύουσα στο Παρίσι 

 

Eurogroup = Πρόκειται για την ομάδα υπουργών μελών του Ecofin (Economic and Financial 

Affairs Council) οι χώρες των οποίων έχουν υιοθετήσει το ευρώ.. 

 
 

EONIA (Euro Overnight Index Average) = Είναι το μέσο σταθμικό επιτόκιο των χωρίς 

ενέχυρο δανειακών συναλλαγών σε ευρώ μιας ημέρας (overnight rate) 

 

European Commission =Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά το θεσμικό όργανο που 

επέχει θέση Τπουργικού υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς όμως να έχει 

αρμοδιότητες ανάλογες των εθνικών κυβερνήσεων. 

 

European Development Fund (EDF) =Είναι το  Ευρωπαϊκό Σαμείο Ανάπτυξης. Είναι ένα 

Φρηματοδοτικό όργανο της Ε.Ε που δεν εντάσσεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 

 

European Economic Area, EEA = Ευρωπαϊκός Oικονομικός Φώρος. Αποτελείται από τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτεστάϊν και τη Νορβηγία. 

 

European Investment Bank, EIB = η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων (ΕΣΕπ). 

 

European Investment Fund, EIF = Ευρωπαϊκό Σαμείο Επενδύσεων (ΕΣΕ). 

 

European Parliament = το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EK). 

 

Eurostat = η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Eurozone Industrial Sentiment = Είναι ο δείκτης βιομηχανικής εμπιστοσύνης της ζώνης του 

ευρώ. 

 

Event risk = Ετσι ονομάζεται ο περιστασιακός κίνδυνος. Αναφέρεται στο κίνδυνος που 

υπάρχει όταν ένας δανειστής λόγω των μη προβλέψιμων συνθηκών αγοράς (πόλεμος, 

πλημμύρα, ατύχημα, πολιτική αστάθεια) . 

  



 

 

Exchange for physicals, EFP =Είναι μια  ανταλλαγή για φυσικά εμπορεύματα. Αναφέρεται 

ουσιαστικά στην συναλλαγή με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αγοράζει το αγοράζει το 

φυσικό εμπόρευμα και ταυτόχρονα πουλάει  συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) 

ενώ ο αντισυμβαλλόμενος κάνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πωλεί το φυσικό εμπόρευμα και 

ταυτόχρονα αγοράζει futures. 

 

Εx dividend = Είναι η μία μετοχή που δεν έχει δικαίωμα καταβολής μερίσματος 

 

Exercise price or Strike price = Ονομάζεται η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος στo 

συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης (option). Είναι η τιμή στην οποία ο δικαιούχος μπορεί να 

αγοράσει (call option) ή να πωλήσει (put option) το υποκείμενο μέσο (underline instrument) 

που μπορεί να είναι π.χ ένα ομόλογο, μία μετοχή, κ.λ.π (βλέπε λέξη option). 

 

 
 
 

 
 

Face value = Είναι η ονομαστική αξία ή αξία στο άρτιο.  

 

Fair Value Accounting, FVA = Είναι η εύλογη λογιστική αξία 

 

FIFO (First in, First out) =Πρόκειται ουσιαστικά για  λογιστική μέθοδος αποτίμησης του 

αποθέματος.  . 

 

Financial leverage = Είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση.  

 

Financial risks = Είναι οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι. Περιλαμβάνουν τον πιστωτικό, τον 

κίνδυνο αγοράς, τον νομικό, τον λειτουργικό κίνδυνο. 

 

Fixed income = Σο σταθερό εισόδημα 

 

Fixed rate tender = Είναι η δημοπρασία σταθερού επιτοκίου 

 

Flipper = Είναι το άτομο με προτίμηση στις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις.  

 

Floor = Αναφέρεται σε ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που εγγυάται ένα ελάχιστο επιτόκιο 

απόδοσης ακόμη και αν το επιτόκιο της σύμβασης πέσει στης αγορά κάτω από αυτό το 

επίπεδο.  



 

 

 

Foreclose = Είναι η κατάσχεση.  

 

Foreign exchange risk = Ο συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

Forex = foreign exchange market. Η αγορά συναλλάγματος 

 

Forfαiting (φορφέϊτινγκ) = Αναφέρεται στην πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το factoring των εξαγωγών. 

 

Forward Rate Agreement, FRA = Είναι το προθεσμιακό συμβόλαιο επιτοκίου 

 

Franchising = Είναι η δικαιόχρηση. Μέθοδος δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας με 

την οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) χορηγεί στο δικαιοδόχο (franchisee) το δικαίωμα 

χρήσης της  επωνυμία του ή του Brand name του 

 

Friendly takeover = Είναι φιλική εξαγορά επιχείρησης. 

 

Frozen assets = Είναι τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Fundamental analysis = Είναι η θεμελιώδης ανάλυση, η θεωρητική ανάλυση. 

 

Future Revenue Backed Securities = Είναι η τιτλοποίηση μελλοντικών απαιτήσεων που 

είναι εγγυημένες με χρεόγραφα 

 

Futures = Είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

 

 

 

 

 

Gap Analysis =Είναι η  ανάλυση των ανοιγμάτων 

 

gold clause =Ετσι ονομάζεται η  ρήτρα χρυσού που προβλέπει την αποπληρωμή ενός 

χρέους σε χρυσό ή σε όρους χρυσού.  

 



 

 

Golden Parachute =Σο  χρυσό αλεξίπτωτο. Ο όρος αναφέρεται σε μία ρήτρα μίας σύμβαση 

εργασίας ενός στελέχους επιχείρησης που περιλαμβάνει μία υψηλή αποζημίωση σε 

περίπτωση που αυτό απολυθεί για μειωμένη απόδοση. 

 

Golden Share = Είναι η χρυσή μετοχή. Πρόκειται για μια ονομαστική μετοχή που δίνει το 

προνομιακά δικαιώματα εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από  την έκδοσή της 

(συνήθως 10 έτη) στον κάτοχό της, στη συνέλευση μετόχων (πχ το δικαίωμα της 

αρνησικυρίας). 

 

Goodwill = η φήμη της επιχείρησης.  

 

Grace period = Ετσι ονομάζεται η περίοδος χάριτος  ενός δανείου για την πληρωμή των 

χρεολυσίων του.  

 

Gross Domestic Product (GDP) = Είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το οποίο 

είναι το τελικό σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγεται από την οικονομία της 

χώρας, εντός της χώρας είτε από, κατοίκους είτε από μη κατοίκους  

 

G7:  Είναι η ομάδα των 7 πιο προηγμένων βιομηχανικά κρατών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, 

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία).  

 

G8 είναι το G7 πλέον της συμμετοχής της Ρωσίας 

 

G10 είναι η ομάδα των 10 που αποτελείται από τα κράτη που μετέχουν στο G7 πλέον των 

Κάτω Φωρών, του Βελγίου, της Ελβετίας και της ουηδίας.  

 

G20 είναι η ομάδα των 20 κρατών που συνήλθε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1999 

στο Βερολίνο και αποτελείται από τα κράτη μέλη του G7 πλέον της Αργεντινής, Αυστραλίας, 

Βραζιλίας, Κίνας, Ινδίας, Ινδονησίας, Μεξικού, Ρωσίας, αουδικής Αραβίας, Νοτίου Αφρικής, 

Νοτίου Κορέας, Σουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
 
 

 
 

Hang Seng Index =Είναι ο  δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Φονγκ Κονγκ.  

 



 

 

Hedge funds = Είναι τα ονομαζόμενα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Ονομάζονται και  

Αμοιβαία κεφάλαια υψηλής μόχλευσης. Ο κίνδυνος που καλύπτουν ενδέχεται να προέρχεται  

από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, των τιμών συναλλάγματος, των τιμών των μετοχών, των 

ομολόγων και των εμπορευμάτων. Η κάλυψη τους γίνεται συνήθως συνήθως με τη χρήση 

προθεσμιακών πράξεων ή χρηματοοικονομικών συμβολαίων futures και options 

 

Holding company = Είναι η εταιρεία συμμετοχών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εταιρεία η 

οποία συγκεντρώνει στο χαρτοφυλάκιό της την πλειοψηφία των μετοχών άλλων εταιρειών οι 

οποίες ουσιαστικά είναι θυγατρικές της.  

 

Hostile take over = Είναι η επιθετική εξαγορά 

 

Hot issues =Αναφέρεται στις εκδόσεις χρεογράφων με δημόσια προσφορά η οποία 

υπερκαλύπτεται εξαιτίας την τεράστιας ζήτησης.  

 

Hybrid financial instruments = Πρόκειται για σύνολο εργαλείων (συνήθως δύο ή 

περισσότερα) διαχείρισης κινδύνου τα οποία κινούνται παράλληλα και  αλληλοεπηρεάζονται. 

 

Hybrid security = Σο υβριδικό χρεόγραφο. Πρόκειται για ένα χρεόγραφο που συνδυάζει δύο 

ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.  

 

 
 
 

 
 

IBAN (International Bank Account Number) = Διεθνής Αριθμός Σραπεζικού Λογαριασμού 

 

Imperfect market = Είναι η ατελής αγορά στην οποία δεν υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη 

χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και στην οποία οι αγοραστές δεν βρίσκουν εύκολα πωλητές 

και το αντίστροφο. 

 

Income per capita = το κατά κεφαλήν εισόδημα. Είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη 

διαίρεση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος μιας χώρας με το συνολικό πληθυσμό αυτής. 

Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο μετράται το επιπέδο διαβίωσης 

 

Income risk =Ο  κίνδυνος εισοδήματος. Αναφέρεται στη πιθανότητα μείωσης της απόδοσης 

ενός χαρτοφυλακίου τίτλων λόγω της πτώσης των επιτοκίων.  

 



 

 

Index of negotiated wages = Είναι ο δείκτης διαπραγματευόμενων μισθών.  

 

Industrial producer prices = Ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία. Αντικατοπτρίζει  

τις εργοστασιακές τιμές (χωρίς τα έξοδα μεταφοράς) όλων των 

προϊόντων που πωλούνται από τη βιομηχανία (εκτός της κατασκευαστικής δραστηριότητας και 

των εισαγωγών)  

 

Inflation = Ο πληθωρισμός. Πρόκειται για το φαινόμενο αύξησης των τιμών.  

 

Interest = Ο τόκος που είναι το ποσό που καταβάλλεται από το δανειζόμενο στο δανειστή για  

αμοιβή από την τη χρήση των κεφαλαίων 

 

Interest rate =Σο επιτόκιο.  

 

Internal Rate of Return, IRR = ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης. Ο δείκτης αυτός 

ουσιαστικά μετράει την απόδοση μιας μακροχρόνιας επένδυσης εξισώνοντας την παρούσα 

αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών πλέον της τελικής αγοραίας αξίας με την τρέχουσα 

αγοραία αξία της επένδυσης.. 

 

international investment position, i.i.p = Η διεθνής επενδυτική θέση. Πρόκειται για την αξία 

και τη σύνθεση των εκκρεμών χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

οικονομίας μιας χώρας έναντι του υπολοίπου κόσμου. 

 

International Monetary Fund, IMF = Διεθνές Νομισματικό Σαμείο (ΔΝΣ). 

 

Intraday credit = Είναι η παρεχόμενη και εξοφλούμενη πίστωση για μια εργάσιμη ημέρα. 

Inventory = Ονομάζονται τα αποθέματα των εταιριών 

 

Investment = Είναι η επένδυση.  

 

Irredeemable bond = Είναι το μη εξαγοράσιμο ομόλογο το οποίο δεν έχει λήξη και ρήτρα  

ανακλητότητας. 

 

Ιssuer risk = Ο κίνδυνος εκδότη. Η ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πτώχευσης ή 

αδυναμίας ενός εκδότη χρεογράφων να παραδώσει αυτά στους αγοραστές. 

 

Items for collection =ΟΙ αξίες προς είσπραξη. 

 

IT security =Ονομάζεται η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων 

 



 

 

 

 

 

 

Key rate duration =Πρόκειται για μέθοδο που μετράει την ευαισθησία ενός ομολόγου ή την 

αξίας ενός χαρτοφυλακίου σε μία αλλαγή κατά 1% της απόδοσης για μια ορισμένη χρονική 

διάρκεια και υπο την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες λήξεις παραμένουν σταθερές 

 

Kiosk banking = Είναι η τραπεζική μέσου περιπτέρου ή τραπεζική αυτοεξυπηρέτησης (self 

banking). 

 

Knock-in and knock-out option = Είναι τύποι συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης 

(options). Ο Knock-in option είναι ένα option που ενεργοποιείται μόνο όταν η τιμή του 

υποκειμένου μέσου ή ενός δείκτη φθάσει ένα επίπεδο ανώτερο ή κατώτερο από ένα 

συμφωνηθέν σημείο. Ο  knock-out option είναι ένα option που απενεργοποιείται όταν η τιμή 

του υποκειμένου μέσου ή ενός δείκτη φθάσει ένα συμφωνημένο σημείο. 

 

 

 

 

 

Labour force = Σο εργατικό δυναμικό.  

 

Leading indicators = Είναι οι δείκτες που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για προβλέψεις της 

οικονομίας για μελλοντικό χρονικό διάστημα. Ονομάζονται και προπορευόμενοι δείκτες. 

Μπορεί να είναι ο δείκτης τιμών παραγωγού, η ανεργία, ο αριθμός των αδειών νέων 

οικοδομών, τα νέα επιδόματα ανεργίας, ο δείκτης προσφοράς χρήματος Μ3.  

 

Leasing =Είναι η  χρηματοδοτική μίσθωση. Πρόκειται για τρόπο  χρηματοδότησης  

εξοπλισμού τον οποίο η εταιρία Leasing αγοράζει και έχει στην κυριότητά της ενώ τον 

μισθώνει στον ενδιαφερόμενο έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος.  

 

Legal risk = Είναι ο νομικός κίνδυνος. Αναφέρεται στην απώλεια κεφαλαίων ή εσόδων κυρίως 

λόγω της ανυπαρξίας νομικού πλαισίου.  

 



 

 

Letter of comfort =Είναι η  επιστολή υποστήριξης. Φρησιμοποιείται κυρίως από Μητρικές 

εταιρίες οι οποίες βεβαιώνουν ότι οι Θυγατρικές τους θα σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους.  

 

Letter of credit, L/C = Είναι η πιστωτική επιστολή. Πρόκειται για ένα τραπεζικό έγγραφο με 

το οποίο παραχωρείται πίστωση σε ένα συγκεκριμένο δικαιούχο που υποδεικνύεται από τον 

πελάτη. Η τράπεζα έχει την υποχρέωση να 

καταβάλει τα ποσά στον δικαιούχο σύμφωνα με τους όρους της πιστωτικής επιστολής.  

 

Letter of guarantee =Είναι η εγγυητική επιστολή. Εκδίδεται από ένα πιστωτικό ίδρυμα ή 

ειδικό ταμείο (guarantor) μετά από αίτηση πελάτη (principal) υπέρ ενός τρίτου προσώπου 

(beneficiary). Με την επιστολή αυτή ο εκδότης εγγυάται να καταβάλει το αναγραφόμενο 

χρηματικό ποσό στον εγγυολήπτη στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του. Οι τράπεζες εκδίδουν, μεταξύ άλλων, εγγυητικές επιστολές πληρωμής 

(payment guarantees) που καταπίπτουν όταν οι πελάτες τους δεν εκπληρώνουν την 

πληρωμή/εξόφληση χρηματικών οφειλών 

 

Letter of intent = Είναι η επιστολή πρόθεσης. Πρόκειται ουσιαστικά για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος πχ που δίνεται από μία τράπεζα προς έναν επενδυτή η οποία εκδηλώνει το 

ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει μια επένδυση. Η παραπάνω επιστολή δεν αποτελεί δέσμευση 

για την τράπεζα.  

 

Leverage = Είναι η μόχλευση.  

 

LIBOR = London Interbank Offered Rate. Είναι το διατραπεζικό επιτόκιο 

στο οποίο επιλεγμένες τράπεζες προσφέρουν δάνεια σε άλλες τράπεζες στο Λονδίνο για μια 

περίοδο από ένα έως δώδεκα μήνες.  

 

LIFO (Last in, First out) = Πρόκειται λογιστική μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων.  

 

Limit order = Είναι η εντολή διαπραγμάτευσης εντός περιορισμένου ορίου. (π.χ ένας 

επενδυτής δίνει εντολή στον Broker να αγοράσει σε τιμή από 10 έως 15 ευρώ ανά μονάδα 

ορισμένη ποσότητα τίτλων στην περίπτωση που η τιμή του κυμανθεί στο συγκεκριμένο εύρος.  

 

Line of credit, LOC = Είναι το πιστωτικό όριο προς έναν πελάτη για την παροχή ενός 

μέγιστου ύψους δανείου .  

 

 

Liquidity = Είναι η ρευστότητα. Είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με μετρητά ή με λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία.  

 



 

 

Loan =Είναι ένα δάνειο.  

 

Loan-To-Value, LTV = Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται και δηλώνει την σχέση ενός δανείου  

με την αξία του ενεχύρου ή της προσημείωσης ή της υποθήκης και γενικά της παρεχόμενης 

ασφάλειας (collateral). 

 

London Metal Exchange, LME = Είναι το Φρηματιστήριο Μετάλλων στο ίτυ του Λονδίνου 

 

London Stock Exchange plc (LSE) =Είναι το Φρηματιστήριο του Λονδίνου. 

 

Loss-sharing agreement = Είναι η συμφωνία κατανομής ζημιών. Πρόκειται για μια συμφωνία 

μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων ή σε ένα γραφείο 

συμψηφισμού ή σύστημα διακανονισμού για την κατανομή των ζημιών που προέκυψαν από 

την αδυναμία ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

 

Lower of cost or market, LOCOM = Είναι το χαμηλότερο κόστος κτήσης ή η χαμηλότερη 

τιμή αγοράς. 

 

LYON (Liquid Yield Option Note) = Είναι το ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο (zero coupon bond) 

το οποίο είναι ανακλητό (callable) από τον εκδότη, με δικαίωμα πώλησης (putable) από τον 

επενδυτή και μετατρέψιμο. 

 

 

 

 

Management buy-out, MBO =Είναι η  απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου 

από τη διοίκηση της ίδιας της επιχείρησης. 

 

Management Information System, MIS = Είναι το σύστημα παροχής διοικητικών 

πληροφοριών 

 

Marginal cost = Είναι το οριακό κόστος. Αναφέρεται στο επιπλέον κόστος που απαιτείται για 

την παραγωγή περισσότερων μονάδων προιόντος. Σο οριακό κόστος βαίνει μειούμενο όσο 

αυξάνονται οι παραγόμενες μονάδες.  

 

Marginal interest rate =Είναι το  οριακό επιτόκιο στο οποίο εξαντλείται το συνολικό 

ποσό ρευστότητας που κατανέμεται σε μία δημοπρασία. 

 



 

 

Margin call = Είναι η απαίτηση πρόσθετου περιθωρίου.  Εάν η αξία της αρχικής ασφάλειας 

για τις πράξεις αναχρηματοδότησης πέσει, μετά την αποτίμηση, κάτω από ένα ορισμένο 

επίπεδο, οι κεντρικές τράπεζες ζητούν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή μετρητά. Εάν 

ανατιμηθεί τότε υποχρεούνται να επιστρέψουν στον αντισυμβαλλόμενο περιουσιακά στοιχεία 

αξίας ίσης με τη διαφορά ή μετρητά. 

 

Market capitalization = Είναι η κεφαλαιοποίηση αγοράς. Η χρηματιστηριακή αξία μιας 

επιχείρησης που προκύπτει εάν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των μετοχών της επί την 

τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της μετοχής. 

 

Μarket forces = οι δυνάμεις της αγοράς. 

 

Market makers =Οι διαμορφωτές της αγοράς 

 

Market manipulation =Η χειραγώγηση της αγοράς 

 

Market participants = οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές 

 

Market price = τιμή αγοράς. 

 

Market risks =Είναι οι κίνδυνοι αγοράς.  

 

Market value = η αξία που μετράται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.  

 

Marking to model = η πρακτική της αποτίμησης με βάση υποδείγματα. Όταν δεν είναι δυνατή 

η αποτίμηση σε τιμές αγοράς (βλέπε πιο πάνω τον όρο «Marking to market») επειδή δεν είναι 

διαθέσιμες τιμές αγορές, τα πιστωτικά ιδρύματα αποτιμούν τις θέσεις ή τα χαρτοφυλάκιά τους 

με βάση υπόδειγμα που πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τις εποπτικές αρχές. 

 

Mark-to-market (MTM) and Net Interest Income (NII) = MTM είναι η αποτίμηση σε 

καθημερινή βάση σε τρέχουσες τιμές αγοράς της αξίας ενός χρεογράφου, χαρτοφυλακίου ή 

λογαριασμού για τον υπολογισμό των κερδών και ζημιών ή για την επιβεβαίωση της 

πληρότητας ή μη των περιθωρίων (margins) στις πράξεις αναχρηματοδότησης. 

 

Maturity = ημερομηνία λήξης ενός γραμματίου, ομολόγου, προθεσμιακής κατάθεσης ή 

οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί και το 

κεφάλαιο 

 

Maturity spread = η διαφορά στις αποδόσεις ομολόγων που έχουν διαφορετική λήξη. 

 



 

 

  

Medium Term Note, MTN = μεσοπρόθεσμο χρεόγραφο που προσφέρεται συνεχώς στους 

επενδυτές από τους διαμεσολαβητές που ενεργούν με εξουσιοδότηση του εκδότη. Έχει 

συνήθως διάρκεια λήξης από 9 μήνες μέχρι 5 χρόνια 

 

Microeconomics =Η μακροοικονομική. Κλάδος της οικονομικής επιστήμης. Ασχολείται 

με τη μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων, των καταναλωτών, των επιχειρηματιών και των 

εταιριών καθώς και του τρόπου που οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τις τιμές των αγαθών, 

τους συντελεστές της παραγωγής και τις αγοραζόμενες και πωλούμενες ποσότητες. 

 

Microfinance =Η μικροχρηματοοικονομική. Αναφέρεται στην τάση ορισμένων Σραπεζικών  

ιδρυμάτων να παρέχουν μικροδάνεια, προγράμματα μικροαποταμιεύσεων ή μικροασφάλειες 

για να βοηθούν άτομα με χαμηλό εισόδημα σε παραγωγικές δραστηριότητες. 

 

Mid market price =Η  μέση τιμή αγοράς.  

 

MiFID, Markets in Financial Instruments Directive = = Οδηγίες της Ε.Ε. Πρόκειται για την 

Οδηγία 2004/39/EC/ 21.4.2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την 

Οδηγία2006/73/ EC/10.8.2006 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/EC αναφορικά με τις 

οργανωτικές απαιτήσεις και τις λειτουργικές προϋποθέσεις για τις επενδυτικές εταιρίες. 

 

Minimum bid rate = Είναι το κατώτατο όριο του επιτοκίου που μπορούν να αναφέρουν στις 

προσφορές τους τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού 

επιτοκίου για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. 

 

Μ0, Μ1, Μ2, Μ3, Μ3,  =Είναι οι δείκτες προσφοράς χρήματος. 

Πριν την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, το ΜO ταυτιζόταν με τη νομισματική 

κυκλοφορία, δηλαδή τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια και κέρματα  

 

Η ποσότητα χρήματος με τη στενή έννοια Μ1 περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία, 

δηλαδή τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε κυκλοφορία 

 

Μ2 περιλαμβάνει το Μ1 και τις καταθέσεις υπό 

προειδοποίηση μέχρι και 3 μηνών καθώς και τις καταθέσεις προθεσμίας μέχρι και 2 ετών που 

τηρούνται με τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (MFIs) και την κεντρική κυβέρνηση 

 

Μ3 αποτελείται από το Μ2 και τα εμπορεύσιμα 

χρηματοπιστωτικά μέσα (marketable instruments) και ειδικότερα τις συμφωνίες επαναγοράς 

(repurchase agreements, repos), τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (money market fund 

shares and units) και τους χρεωστικούς τίτλους με λήξη μέχρι και δύο ετών που εκδίδονται 



 

 

από τον τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 

Monetary gold =Ο νομισματικός χρυσός. Πρόκειται για τον Φρυσός που ανήκει στην 

κυβέρνηση ή στην κεντρική τράπεζα ενός κράτους και τηρείται σαν χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο. 

 

Money laundering = Σο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με τον όρο αυτό νοούνται όλες 

εκείνες οι δραστηριότητες, πράξεις και παραλείψεις με τις οποίες τροποποιείται-μεταλάσσεται  

η προέλευση του χρήματος και από παράνομο εμφανίζεται ότι προέρχεται από νόμιμη πηγή. 

 

Money market = Η αγορά χρήματος. Αγορά στην οποία πραγματοποιούνται αγορές και 

πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων με λήξη μικρότερη του έτους. 

 

Money market funds = κεφάλαια αγοράς χρήματος. Είναι το ασφαλέστερο είδος από τα 

αμοιβαία κεφάλαια. 

 

Mortgage =Η προσημείωση ή η υποθήκη. Είναι ουσιαστικά η εγγύηση για την εξασφάλιση της 

αποπληρωμής ενός στεγαστικού δανείου.  

 

Mortgage Backed Securities, MBS =Είναι τα ενυπόθηκα ομόλογα.  

 

Mortgage loan = Είναι το δάνειο εγγυημένο με υποθήκη επί ακινήτου. 

 

Moving average = Είναι ο κινητός μέσος όρος. Ο υπολογισμός του γίνεται με την πρόσθεση 

των τιμών (συνήθως τιμών κλεισίματο) ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή στατιστικού 

μεγέθους σε ένα αριθμό ημερών (συνήθως 10,20,30,40,60,90)και στη συνέχεια με τη διαίρεση 

αυτών με το σύνολο των ημερών.  

 

Mutual funds =Ονομάζονται τα αμοιβαία κεφάλαια (Α/Κ).  

 

 

 

 

 

Naked position = Ονομάζεται η γυμνή θέση. Η ανάληψη μιας θέσης από μία εταιρία η οποία 

κατέχει ομόλογα τα οποία δεν είναι προστατευμένα με κάποιο τρόπο από τον κίνδυνο 

αγοράς.   



 

 

 

Narrow market =Με αυτό τον όρο ονομάζεται η  στενή, περιορισμένη αγορά. Πρόκειται για 

την λεγόμενη αδρανή αγορά που χαρακτηρίζεται από 

τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, από μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών που οφείλονται 

στο χαμηλό όγκο των συναλλαγών και από χαμηλή ρευστότητα. Μικρές αλλαγές στη ζήτηση 

και την προσφορά ενδέχεται να προκαλέσουν δραματικές συνέπειες στις τιμές. 

 

NASDAQ (National Association of Security Dealers Automated Quotation) system = 

αυτόματο σύστημα προσδιορισμού των τιμών της Εθνικής Ένωσης Διαπραγματευτών 

Φρεογράφων των ΗΠΑ. 

 

Near money =Σο υποκατάστατα του χρήματος. Πρόκειται για περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία εύκολα μετατρέπονται σε μετρητά όπως οι λογαριασμοί όψεως και οι 

τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση. 

 

Net Asset Value, NAV =Η καθαρή αξία ενεργητικού 

 

Net (clean) price = Η καθαρή τιμή. την αγορά χρεογράφων είναι η τιμή η οποία δεν 

περιλαμβάνει δεδουλευμένους τόκους (accruals). 

 

Net Present Value, NPV = Η καθαρή παρούσα αξία. Φρησιμοποιείται κυρίως για την  

αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή χρηματοπιστωτικών αποφάσεων 

 

Net settlement system = Είναι το σύστημα καθαρού διακανονισμού. Ένα σύστημα 

μεταφοράς κεφαλαίων ή διακανονισμού χρεογράφων οι διακανονισμοί του οποίου 

πραγματοποιούνται με την εκκαθάριση των διμερών ή πολυμερών θέσεων σε καθαρή βάση. 

 

Netting = Ονομάζεται ο καθαρός συμψηφισμός μιας θετικής και αρνητικής θέσης που οδηγεί 

στην αμοιβαία ακύρωση τους.  

 

Neutral interest rate =Είναι το ουδέτερο επιτόκιο. Ονομάζεται και φυσικό επιτόκιο (natural 

interest rate) ή επιτόκιο ισορροπίας (equilibrium interest rate). Είναι το επιτόκιο που είναι 

συμβατό με ένα επίπεδο αύξησης του ΑΕΠ και με ένα σταθερό ρυθμό πληθωρισμού. Ενας 

άλλος ορισμός αναφέρει ότι είναι αυτό που επιτρέπει στην οικονομία να αναπτύσσεται χωρίς 

πληθωριστικές πιέσεις. 

 

Niche =Πρόκειται για μια εργασία ή δραστηριότητα που είναι τέλεια για κάποιον. Ονομάζεται 

και μία γωνιά από όπου μερικοί άνθρωποι αγοράζουν ένα εξειδικευμένο προϊόν ή 

χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη υπηρεσία 

 



 

 

Night safe deposit =Ονομάζεται η κατάθεση σε νυκτερινό χρηματοκιβώτιο. Είναι μία 

κατάθεση μετρητών η οποία πραγματοποιείται σε ένα αυτόματο μηχάνημα που λειτουργεί τις 

ώρες και ημέρες που είναι κλειστά τα υποκαταστήματα των τραπεζών. 

 

Nominee =Πρόκειται για το πρόσωπο, η τράπεζα ή ο διαμεσολαβητής (broker) στο όνομα του 

οποίου μεταφέρονται τα χρεόγραφα. 

 

Non-Governmental Organisation, NGO = Ο μη κυβερνητικός οργανισμός. 

 

Non-liquid assets =Σα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Ουσιαστικά είναι αυτά που  

δεν είναι εύκολο να μετατραπούν άμεσα σε μετρητά. 

 

Non-Monetary Financial Institution (Non-MFI) = Μη Νομισματικό Φρηματοπιστωτικό 

Ίδρυμα (Mn-NXI). 

 

 

Non-performing loan =Είναι το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Πρόκειται για το δάνειο του 

οποίου οι δεδουλευμένοι τόκοι ή/και το κεφάλαιο πληρώνονται με καθυστέρηση ή δεν 

πληρώνονται καθόλου από τον δανειολήπτη ο οποίος έχει καταστεί αναξιόχρεος (insolvent). 

 

Non-systematic risk =Ο μη συστηματικός κίνδυνος. Έκθεση στον κίνδυνο που εξαρτάται από 

παράγοντες που επηρεάζουν μόνο ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο ή τα κέρδη μιας μόνο 

επιχείρησης. 

 

Nostro account =Είναι  ένας τρεχούμενος τραπεζικός λογαριασμός συνήθως σε ξένο νόμισμα 

που τηρείται σε άλλη τράπεζα και χρησιμοποιείται για τις εισπράξεις και πληρωμές του 

δικαιούχου του λογαριασμού. Η τράπεζα στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός ονομάζεται 

‘ανταποκριτής’ (correspondent). Υέρει τον λατινικό όρο ‘nostro’ δηλαδή «ο δικός μας» 

λογαριασμός σε άλλη τράπεζα. 

 

Note Issuance Facility, NIF =Ονομάζεται η διευκόλυνση έκδοσης χρεογράφων.Πρόκειται 

ουσιαστικά για ένα πιστωτικό όριο (credit limit) που παρέχεται από μία κοινοπραξία 

εμπορικών τραπεζών προς ένα εκδότη μεσοπρόθεσμων χρεογράφων διάρκειας από 3 έως 10 

έτη (medium term notes, MTN) πρώτης τάξεως στην Ευρωαγορά για την περίπτωση που 

ολόκληρη η έκδοση δεν απορροφήθηκε από την αγορά. 

 

Notional amount =Ονομάζεται το θεωρητικό ποσό. Είναι το κύριο ποσό ή η ονομαστική αξία 

ενός παραγώγου προϊόντος που χρησιμοποιείται για να υπολογίζει τις πληρωμές που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων στη συναλλαγή. 

 



 

 

Notional value =Η θεωρητική αξία. Είναι η αξία του υποκειμένου μέσου (underlying 

instrument) ενός παραγώγου στην τιμή δύο ημερών (spot price). 

 

 

 

 

 

Odd coupon =Είναι το κουπόνι ομολόγου που πληρώνεται για μια περίοδο που είναι 

μικρότερη των έξη μηνών (short coupon) ή μεγαλύτερη των έξη μηνών (long coupon). 

Αποτελεί εξαίρεση του κανόνα σύμφωνα με τον οποίο τα κουπόνια έχουν μία σταθερή περίοδο 

πληρωμών έξη μηνών. την Ελλάδα, οι εκδόσεις του δημοσίου έχουν κουπόνια δώδεκα 

μηνών. 

 

Odd lot =Ονομάζεται το  χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει λιγότερες από 100 

μετοχές. 

 

Off Balance Sheet (OBS) items =Ονομάζονται τα εκτός ισολογισμού περιουσιακά στοιχεία 

 

Offshore (OS) = Ο υπεράκτιος. Διεθνής όρος που δεν σημαίνει μόνο εκτός της 

δικαιοδοσίας του κράτους υποδοχής αλλά και εκτός των φορολογικών ρυθμίσεων που 

ισχύουν στο κράτος του κατοίκου ή του πολίτη. 

 

Old Lady = Είναι προσωνύμιο για την Κεντρική Σράπεζας της Αγγλίας, 

 

Ombudsman = διαμεσολαβητής 

 

On-balance sheet financing = Είναι η χρηματοδότηση που εμφανίζεται στον ισολογισμό 

 

OPEC, Organisation of Petroleum Exporting Countries = Οργανισμός 

Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών. 

 

Open basis repos = Είναι το συμβόλαιο επαναγοράς (repo/repurchase agreement) μη 

καθορισμένου χρόνου. 

 

Open-end fund = Είναι το ανοικτό επενδυτικό κεφάλαιο. Μία επενδυτική εταιρία με μεταβλητό 

κεφάλαιο στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να εισέλθουν και να αποχωρήσουν ελεύθερα 

 



 

 

Open market operation =Είναι η  πράξη ανοικτής αγοράς. Μία πράξη εκτελούμενη με 

πρωτοβουλία της κεντρικής τράπεζας στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

 

Open order =Είναι η ανοικτή εντολή. Μία εντολή για την αγορά ή πώληση ενός χρεογράφου 

που παραμένει σε ισχύ μέχρι να εκτελεσθεί ή να ακυρωθεί. 

 

Open-outcry =Είναι μέθοδος διαπραγμάτευσης συνήθως στα χρηματιστήρια συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων (commodities 

exchanges) με αντιφώνηση και κίνηση των χεριών (through shouting and hand signals). Ο 

αγοραστής ή o πωλητής εκφωνεί δυνατά την προσφορά του ώστε να είναι σε επήκοο όλων 

των άλλων διαπραγματευτών. 

 

Open – Revolving Credit =Ονομάζεται η ανοικτή – ανακυκλούμενη πίστωση. Μία διαρκής 

πίστωση τράπεζας προς ένα πελάτη της με ένα σχετικά υψηλό εισόδημα ή σε μια επιχείρηση 

με ικανοποιητική πιστοληπτική διαβάθμιση. 

 

Operational risk =Ονομάζεται ο λειτουργικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος της 

χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ζημίας (financial and business loss) και της ζημίας 

φήμης (reputational damage) που μπορεί να υποστεί ο αντισυμβαλλόμενος κυρίως λόγω  

εξωτερικών γεγονότων όπως φυσικών καταστροφών και τρομοκρατικών επιθέσεων.  

 

Operational risk management =Η διαχείριση λειτουργικού κινδύνου. Είναι το σύνολο των 

διαδικασιών που αποβλέπουν στη συνεχή και συστηματική ανάλυση των μέτρων 

αντιμετώπισης των λειτουργικών κινδύνων. 

 

 

Opportunity cost =Σο κόστος ευκαιρίας. τη χρηματοοικονομική, το κόστος ευκαιρίας είναι το 

κόστος που προκύπτει από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή μιας επένδυσης σε 

σχέση με το διαφυγόν κέρδος που θα προέκυπτε από μία άλλη όσο το δυνατόν πιο 

συμφέρουσα συναλλαγή ή επένδυση. 

 

Option = Είναι το συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης. Πρόκειται για ένα παράγωγο μέσο 

(derivative) που συνίσταται στο δικαίωμα - αλλά όχι στην υποχρέωση - του 

αντισυμβαλλόμενου να αγοράσει (call option) ή να πωλήσει (put option) ένα συγκεκριμένο 

υποκείμενο μέσο (underlying instrument) σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε προσδιορισμένη 

ημερομηνία στο μέλλον ή πριν από αυτή. 

 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) = Oργανισμός 

Oικονομικής υνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΑ) με έδρα το Παρίσι. 

 



 

 

Ounce = ουγκιά. Μονάδα μέτρησης βάρους εμπορευμάτων και ιδιαίτερα των πολυτίμων 

Μετάλλων και ειδικότερα του Φρυσού. 

 

Out-of-the-money =Ονομάζεται ένα συμβόλαιο προαίρεσης με δικαίωμα αγοράς ενός 

περιουσιακού στοιχείου (call option) είναι out-of-the-money όταν η τιμή εξάσκησης του 

δικαιώματος είναι μεγαλύτερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου (underlying 

instrument). Ένα συμβόλαιο προαίρεσης με δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου 

(put option) είναι out-of-themoney όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μικρότερη της 

τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου. 

 

Οutperform = Είναι η υπεραπόδοση. 

 

Outsourcing =Ο όρος προέρχεται από τις Αγγλικές λέξεις outside, resources and using και 

σημαίνει την ανάθεση διαφόρων έργων ή εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικές εταιρίες ή 

παροχείς υπηρεσιών 

 

Overbought =Ο υπεραγορασμένος. Μία κατάσταση όπου η μεγάλη ζήτηση για ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία αδικαιολόγητα ωθεί τις τιμές πάνω από τα επίπεδα που δικαιολογεί η 

θεμελιώδης οικονομική ανάλυση 

 

Οverdraft =Η υπερανάληψη. Μία πιστωτική διευκόλυνση που παρέχεται από ένα πιστωτικό 

ίδρυμα σε πελάτες του επί ενός καταθετικού λογαριασμού. 

 

Overheating economy =Ονομάζεται η οικονομία σε υπερθέρμανση. Πρόκειται για την 

οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτατα, π.χ με ρυθμούς 10% και άνω, με τον κίνδυνο, όμως, 

του πληθωρισμού. Τπερθέρμανση υπάρχει όταν η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας δεν 

μπορεί να συμβαδίσει με την αυξανόμενη συνολική ζήτηση οπότε η προσφορά είναι μικρότερη 

της ζήτησης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πληθωριστικών πιέσεων. 

 

Οvernight market = Η αγορά για συναλλαγές με λήξη μιας ημέρας 

 

Oversold = υπερπωλημένος 

 

 

 

 

 



 

 

Package deal = Η διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών που αφορούν 

αγοραπωλησίες χρεογράφων, εμπορευμάτων  ή άλλες εντολές που πρέπει να εκτελεσθούν 

ταυτόχρονα. 

 

Pari passu =Είναι όρος που σημαίνει ισάριθμα, στην ίδια αναλογία, με την ίδια πιστοληπτική 

αξιολόγηση. (σε δύο ομόλογα ή σε μία σειρά προνομιούχων μετοχών υφίστανται ίσα 

δικαιώματα προπληρωμής δηλαδή έχουν την ίδια σειρά κατάταξης και ικανοποίησης). 

 

Par price =Η τιμή στο άρτιο, δηλαδή στην ονομαστική αξία. 

 

Payable through account = Είναι λογαριασμός πλάγιας πρόσβασης. Σραπεζικός 

λογαριασμός που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα 

(αναταποκριτής) και ανοίγεται στο πλαίσιο διασυνοριακής σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης 

((correspondentbanking) με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών πιστωτικού ιδρύματος 

εγκατεστημένου στην αλλοδαπή (ίδρυμα τραπεζικής ανταπόκρισης) για την εκ μέρους του 

διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ελλάδα. 

 

Payment default =Είναι η μη εκπλήρωση συγκεκριμένης υποχρέωσης πληρωμής όπως π.χ η 

μη πληρωμή του οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκου επί δανείων ή η μη επιστροφή του 

δανεισθέντος ομολόγου επί πράξεων δανεισμού χρεογράφων. 

 

Payment lag = Η χρονική υστέρηση πληρωμής. 

 

Payment order =Είναι η εντολή πληρωμής. Η εντολή για την πληρωμή χρηματικού ποσού 

από ένα αντισυμβαλλόμενο σε άλλον.  

 

Payment system = σύστημα πληρωμών 

 

Payment versus payment, PVP =Ονομάζεται η πληρωμή έναντι πληρωμής. Ένας 

μηχανισμός στα συστήματα διακανονισμού πράξεων συναλλάγματος που εξασφαλίζει την 

τελική μεταφορά του ποσού στο ένα νόμισμα όταν και μόνο έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά 

του ποσού στο άλλο νόμισμα. 

 

PayPal =Ονομάζεται η μέθοδος πληρωμής αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 

(internet).  

 

Peg =Είναι η σταθερή πρόσδεση μεταξύ δύο νομισμάτων με δυνατότητα πολύ περιορισμένης 

διακύμανσης σε σχέση με μία κεντρική ισοτιμία.  

 

Pension Funds =Ονομάζονται τα ασφαλιστικά ταμεία 



 

 

 

Petrodollars =Σα πετροδολάρια. υναλλαγματικά αποθέματα των πετρελαιοπαραγωγών 

κρατών που προέκυψαν από πωλήσεις πετρελαίου. Ο όρος οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

συμβόλαια πώλησης πετρελαίου εκφράζονται σε δολάρια. 

 

Phishing =Ονομάζεται η τεχνική απάτης για την υποκλοπή των κωδικών (PIN) πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών.  

 

PIN, Personal Identification Number =Ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας 

 

Pip =Είναι το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο της τιμής αγοράς ή πώλησης συναλλάγματος 

 

Plc, Public limited company =Είναι δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης 

 

Pledge and collateral =Σο ενέχυρο. Oποιοδήποτε εγγυητικό στοιχείο τίθεται στη διάθεση 

ενός δανειστή σαν ασφάλεια για την αποπληρωμή του δανείου. 

 

Position risk =Είναι ο κίνδυνος θέσης.  

 

Precious metals =Είναι τα πολύτιμα μέταλλα. Ειδικότερα ο χρυσός (gold), ο άργυρος (silver), 

η πλατίνα (platinum) και τα μέταλλα της οικογένειας της πλατίνας όπως το παλλάδιο 

(palladium), το ιρίδιο (iridium), το ρόδιο (rhodium), το όσμιο (osmium) και 

το ρουθήνιο (ruthénium). 

 

Preferred stock or shares =Οι προνομιούχες μετοχές. Μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας που 

έρχεται πρώτο από άποψη προτεραιότητας σε σύγκριση με τις κοινές μετοχές στην απόληψη 

μερισμάτων και στην κατάταξη των πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας 

 

 

Pre-fixed coupon =Σο εκ των προτέρων καθοριζόμενο τοκομερίδιο. Σοκομερίδιο τίτλων 

κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο καθορίζεται με βάση τις τιμές που λαμβάνει ο 

χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου δείκτης αναφοράς (π.χ το 

LIBOR) σε ορισμένη ημερομηνία ή ορισμένες ημερομηνίες πριν από την έναρξη της 

τοκοφόρου περιόδου. 

 

Premium =Είναι το ποσό αγοράς που καταβάλλεται επί πλέον της ονομαστικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου. την προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (forward premium) είναι η 

θετική διαφορά μεταξύ της προθεσμιακής ισοτιμίας (forward) δύο νομισμάτων έναντι της 

τρέχουσας ισοτιμίας στην αγορά όψεως (spot). 

 



 

 

 

Prepayment risk = Ο κίνδυνος προπληρωμής. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που 

προκύπτει από την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση των προπληρωμών που μεταβάλλουν την 

απόδοση (yield) ή/και τη διάρκεια της ζωής ενός ομολόγου  

 

Pre-spot rate = Είναι η τιμή για συναλλαγές νωρίτερα από το spot, δηλαδή με ημερομηνία 

αξίας μικρότερης αυτής των δύο ημερών. 

 

Priced in = Είναι η προκαταβολική ενσωμάτωση στις τιμές. Μία κατάσταση όπου ένα 

αναμενόμενο με μεγάλη πιθανότητα γεγονός όπως η αύξηση ή η μείωση των επιτοκίων μιας 

κεντρικής τράπεζας ή η άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος έχει οδηγήσει τις αγορές σε 

τιμολόγηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, μετοχών και εμπορευμάτων προκαταβολικά και 

πριν συμβεί το γεγονός.  

 

Price/Earnings Ratio, PER =Είναι ο λόγος μεταξύ της τιμής της μετοχής προς το καθαρό 

κέρδος ανά μετοχή της επιχείρησης 

 

Primary market = Είναι η πρωτογενής αγορά. Είναι η αγορά στην οποία τοποθετούνται οι 

νέες εκδόσεις χρεογράφων όπως τα κρατικά ή τα εταιρικά ομόλογα. 

 

Principal = Είναι το καθαρό κεφάλαιο που έχει αρχικά δανεισθεί  

 

Principal risk =Πρόκειται για τον κύριος κίνδυνο. Είναι ο μεγαλύτερος των πιστωτικών 

κινδύνων (credit risks) και αφορά την απώλεια ολόκληρης της αξίας των κεφαλαίων ή 

χρεογράφων που παραδόθηκαν ήδη στον αντισυμβαλλόμενο 

 

Private banking =Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις τραπεζικές εργασίες ιδιωτών 

που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια (κυρίως καταθετικά) και απολαμβάνουν μεγαλύτερου 

επιπέδου υπηρεσίες από τα τραπεζικά ιδρύματα τόσο συμβουλευτικές όσο και διαχειριστικές. 

 

Private placement =Όρος για την ιδιωτική τοποθέτηση 

 

Probability distribution =Είναι η  κατανομή πιθανότητας. Είναι μία καμπύλη που δείχνει όλες 

τις αξίες που μπορεί να λάβουν οι τυχαίες μεταβλητές ενός δείγματος και την πιθανότητα που 

κάθε μεταβλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

 

Process Agent =Είναι ο αντίκλητος, εκπρόσωπος  

 

Producer Price Index (PPI) = Ο δείκτης τιμών παραγωγού. 

 



 

 

Profit taken =Η διαδικασία καταγραφής πραγματοποιηθέντων κερδών. 

 

Projections = προβλέψεις 

 

Promissory note =Είναι η υποσχετική επιστολή. Μία χωρίς όρους γραπτή δέσμευση του 

εκδότη να πληρώσει ένα καθορισμένο χρηματικό ποσό σε μια καθορισμένη ημερομηνία στον 

κομιστή της επιστολής. 

 

Purchasing Power Parities, PPP = Είναι οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης οι οποίες  

εξισώνουν την αγοραστική δύναμη διαφόρων νομισμάτων εξαλείφοντας τις 

διαφορές στο επίπεδο των τιμών μεταξύ των κρατών 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitative analysis = Η  ποιοτική ανάλυση. Φρησιμοποιεί υποκειμενική κρίση 

στην αξιολόγηση χρεογράφων  

 

Quantitative analysis = Η ποσοτική ανάλυση. Φρησιμοποιεί  

χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό της αξίας ενός χρεογράφου καθώς και 

αριθμητικούς δείκτες , κέρδη, ρευστότητα, πιστωτικά περιθώρια, μερίδιο αγοράς, 

μεταβλητότητα τιμών, κόστος συναλλαγών, 

 

Quantitative easing = Είναι τα ονομαζόμενα  μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης της νομισματικής 

πολιτικής 

 

Quicκ tenders =Είναι οι ταχείες ή έκτακτες δημοπρασίες του Ευρωσυστήματος 

 

 

 

 

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, 



 

 

χρεογράφου ή εμπορεύματος.   

 

Rate = αναλογία, ποσοστό επί τοις εκατόν 

 

Rate of return and total return =Είναι το ποσοστό απόδοσης (rate of return). Πρόκειται για 

τοι το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από μία επένδυση στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 

 

Rate tenders =Οι δημοπρασίες επιτοκίου του Ευρωσυστήματος 

 

Ratios = αριθμοδείκτες 

 

Real GDP = Σο πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Είναι το GDP (Gross 

Domestic Product) προσαρμοσμένο με τον πληθωρισμό. Παρέχει την αξία του ΑΕΠ σε 

σταθερές τιμές που χρησιμοποιείται σαν δείκτης του όγκου του προϊόντος μιας χώρας. 

 

Real estate leasing =Είναι χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. 

 

Real property =Είναι η πραγματική ιδιοκτησία επί ακινήτων. Περιλαμβάνεται η ιδιοκτησία επί 

οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτιρίων και οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που είναι 

συνδεδεμένο σε διαρκή βάση με ακίνητο. 

 

Rebate interest =Είναι ο ονομαζόμενος εκπιπτόμενος τόκος. Διαπραγματευόμενη επιστροφή 

ενός μέρους των δεδουλευμένων τόκων που θα εισπράξει ο δανειστής χρεογράφων στον 

πωλητή που δανείζεται χρεόγραφο χωρίς να αποκτά την κυριότητα αυτού (short seller). 

 

Recession =Είναι η ύφεση που χαρακτηρίζεται από μία προσωρινή πτώση της οικονομικής 

δραστηριότητας λόγω μείωσης της ζήτησης, της παραγωγής, των κερδών των επιχειρήσεων, 

των επενδύσεων και από αυξανόμενη ανεργία. Ειδικότερα, η τεχνική ύφεση (technical 

recession) διαπιστώνεται από τη μείωση του ΑΕΠ.  

 

Recovery rate =Είναι το ποσοστό ανάκτησης. Είναι το ποσοστό της ονομαστικής ή της 

αγοραίας αξίας των απαιτήσεων του δανειστή που θα ικανοποιηθεί σε περίπτωση μερικής 

αδυναμίας πληρωμής ή πτώχευσης. 

 

Redemption date =Είναι η πραγματική ημέρα αποπληρωμής του κεφαλαίου. 

 

Regression analysis =Είναι η παλινδρομική ανάλυση. Πρόκειται για μία μέθοδο της 

στατιστική που χρησιμοποιείται για την για την ανίχνευση σχέσεων μεταξύ παραμέτρων με 

σκοπό να προβλεφθούν μελλοντικές αξίες.  

 



 

 

Regulated market =Είναι η οργανωμένη αγορά. Αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων που 

διευθύνεται από διαχειριστή της αγοράς. 

 

Regulatory risk =Ονομάζεται ο κίνδυνος κανονιστικών διατάξεων ο οποίος προκύπτει από 

την αλλαγή  νομοθετικών, ρυθμιστικών διατάξεων με αποτέλεσμα να επηρεασθούν οι σχετικές 

επενδύσεις. 

 

Reinvestment risk =Είναι ο κίνδυνος επανεπένδυσης. Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από 

τη μείωση των κερδών στην περίπτωση επανεπένδυσης των ποσών που έχουν επενδυθεί  

 

Remittance =Ονομάζεται το έμβασμα. Ουσιαστικά είναι τα χρήματα που διαβιβάζονται από 

ένα μέρος ή πρόσωπο σε άλλο 

 

Replacement cost =Είναι το κόστος αντικατάστασης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου. 

υνήθως ανάγεται σε όρους έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Replacement cost risk =Είναι ο κίνδυνος κόστους αντικατάστασης  που προκύπτει 

όταν ο αντισυμβαλλόμενος σε μία εκκρεμή συναλλαγή, που ολοκληρώνεται σε μια μελλοντική 

ημερομηνία, βρεθεί σε αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσής του την ημέρα 

διακανονισμού. 

 

Repo= είναι η συναλλαγή στην οποία δανείζουμε ένα χρεόγραφο και λαμβάνουμε μετρητά για 

τα οποία θα πληρώσουμε ένα χαμηλό τόκο. 

 

Reputational risk =Είναι ο κίνδυνος φήμης. Πρόκειται για το ενδεχόμενο της αρνητικής 

δημοσιότητας, που συνδέεται με τις ενέργειες ή στρατηγική μιας επιχείρησης είτε αυτή είναι 

πραγματική είτε όχι η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των πελατών,  

δικαστικές διενέξεις, μείωση των κερδών, έλλειψη ρευστότητας ή και σημαντική πτώση της 

χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της επιχείρησης. 

 

Rescheduling Agreement =Είναι ο επανακαθορισμός των δόσεων ενός δανείου. Η 

αναχρηματοδότηση 

 

Retail banking =Η λιανική τραπεζική ή τραπεζική των μικρών συναλλαγών 

 

Return On Assets, ROA =Είναι η απόδοση περιουσιακών στοιχείων. Είναι ένας δείκτης 

κερδοφορίας που προκύπτει εάν διαιρέσουμε το καθαρό εισόδημα των τελευταίων δώδεκα 

μηνών με το συνολικό μέσο των περιουσιακών στοιχείων. Σο πηλίκο εμφανίζεται σαν 

ποσοστό επί τοις εκατό.  

 



 

 

Return On Capital Employed, ROCE =Είναι η απόδοση του απασχολημένου κεφαλαίου. Η 

απόδοση των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων ισούται με τη σχέση του αποτελέσματος 

της εκμετάλλευσης μετά τη φορολόγηση των στοιχείων 

 

Return On Equity, ROE =Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Τπολογίζεται με τη σχέση του 

καθαρού εισοδήματος προς τα ίδια κεφάλαια. 

 

Return on Investment, ROI =Είναι η απόδοση επένδυσης. τον ιδιωτικό τομέα, είναι το 

ετήσιο χρηματοοικονομικό κέρδος μιας επένδυσης αφαιρουμένου του κόστους της επένδυσης 

 

Reverse split =Είναι η αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης με τη 

συγχώνευση πολλών μετοχών σε μία ανώτερης αξίας ή με τη συγκέντρωση των συνήθων και 

προνομιούχων μετοχών σε μία μόνο κατηγορία. 

 

Risk aversion = Ονομάζεται η αποστροφή κινδύνου. Είναι η τάση αποφυγής ή εχθρότητας 

για την ανάληψη επενδυτικών κινδύνων. Πρόκειται για μια συντηρητική στρατηγική την οποία 

ακολουθεί ένας επενδυτής για να αποφύγει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους εκτός εάν 

αναμένει μια μεγάλη απόδοση.  

 

Risk avoidance =Είναι η ολοκληρωτική αποφυγή κινδύνων.  

 

Risk free asset = Πρόκειται για το περιουσιακό στοιχείο με μειωμένο κίνδυνο 

 

Risk limits =Σα όρια κινδύνων. 

 

Risk neutrality = ουδετερότητα έναντι του κινδύνου. Μία στάση του επενδυτή που δεν 

επιζητεί ούτε να αποφύγει ούτε να αναλάβει κινδύνους, αλλά αποδέχεται αυτούς σε 

οποιοδήποτε επίπεδο και αν ανέλθουν. 

 

Risk-return trade-off =Ονομάζεται  η τάση του δυνητικού κινδύνου που διαφοροποιεί άμεσα 

τη δυνητική απόδοση. την περίπτωση αυτή όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο 

μεγαλύτερη είναι η δυνητική απόδοση και όσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος τόσο μικρότερη 

είναι η δυνητική απόδοση. 

 

Risk reversal =Είναι η αντιστροφή κινδύνου. τρατηγική κάλυψης του κινδύνου (hedging) 

που συνίσταται στην πώληση ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα αγοράς 

ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον (call option) και την ταυτόχρονη αγορά ενός 

συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο 

μέλλον (put option). 

 



 

 

Risk tolerance =Είναι η ανοχή κινδύνου. Είναι τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου που 

αναλαμβάνει ένας επενδυτής για την επίτευξη των στόχων του. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανοχή 

στον κίνδυνο (risk appetite) τόσο μεγαλύτερη είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του με 

μετοχές, ξένα νομίσματα και παράγωγα προϊόντα 

 

Rollover =Ονομάζεται η ανανέωση επένδυσης στη λήξη της. Είναι η πρακτική της 

επανεπένδυσης του κεφαλαίου και των τόκων μιας επένδυσης σε ένα ταυτόσημο επενδυτικό 

μέσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safe custody account =Ονομάζεται ο λογαριασμός ασφαλούς φύλαξης. Είναι ένας 

λογαριασμός τίτλων τηρούμενος και διαχειριζόμενος από την κεντρική τράπεζα στον οποίο τα 

πιστωτικά ιδρύματα καταθέτουν χρεόγραφα που γίνονται δεκτά σαν ασφάλεια, δηλαδή σαν 

εγγυοδοτικά στοιχεία, για τις πράξεις παροχής ρευστότητας. 

 

Sale and lease-back =Ονομάζεται η πώληση (sale) ενός υπάρχοντος στοιχείου του 

ενεργητικού σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία (Leasing) που με τη σειρά τους το 

παραχωρούν στον πωλητή με τη νομική μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 

 

Sale bill =Είναι η ανακοίνωση της δημοπρασίας στην οποία αναφέρεται η ημέρα, ο ακριβής 

χρόνος και τόπος καθώς και οι όροι πώλησης ενός αντικειμένου που γίνεται με την διαδικασία 

της δημοπρασίας (ανοικτή πρόσκληση). 

 

Same day value =Είναι η αξία της ίδιας ημέρας. Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η 

ημερομηνία συναλλαγής (trade day) συμπίπτει απόλυτα με την ημερομηνία αξίας (value date) 

δηλαδή με την ημέρα παράδοσης των κεφαλαίων 

 

Scriptural money = Ονομάζεται το μη καταπιστευτικό χρήμα, δηλαδή όλα τα είδη χρήματος 

εκτός τωντραπεζογραμματίων και κερμάτων. 

 

SDR, Special Drawing Right = Σο ειδικό τραβηκτικό δικαίωμα. 



 

 

 

Secondary buy-out =Είναι η δευτερογενής εξαγορά. Αποτελεί στρατηγική εξόδου από το 

μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Μία επενδυτική εταιρία πωλεί το μερίδιο του μετοχικού 

κεφαλαίου μιας επιχείρησης που κατέχει σε άλλη επενδυτική εταιρία ή μία εταιρία υψηλού 

επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) ή ένα ιδιωτικό κεφάλαιο μετοχικών συμμετοχών 

(private equity fund) πωλούν το μερίδιό τους σε άλλη εταιρία venture capital ή private equity 

fund. 

 

Secondary market = Είναι η δευτερογενής αγορά 

 

Securities Settlement System, SSS =Ονομάζεται το  σύστημα διακανονισμού χρεογράφων. 

 

Securitisation =Είναι η τιτλοποίηση απαιτήσεων. Η διαδικασία μετατροπής των 

περιουσιακών στοιχείων και άλλων απαιτήσεων των τραπεζών και των επιχειρήσεων σε 

χρεόγραφα. Είναι η εκχώρηση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση απαιτήσεών τους 

σε εταιρία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV) που στη συνέχεια εκδίδει και 

διαθέτει σε επενδυτές ομόλογα. 

 

Security =Ονομάζεται το  χρεόγραφo όπως τα έντοκα γραμμάτια, τα κρατικά ομόλογα, τα 

τραπεζικά και εταιρικά ομόλογα και τα εμπορικά χρεόγραφα (CPs). Εκδίδονται είτε στην 

ονομαστική αξία με τοκομερίδια (κουπόνια) είτε κάτω από το άρτιο 

 

Sell off = Σο ξεπούλημα. τη χρηματοοικονομική σημαίνει την πώληση χρεογράφων, μετοχών 

και εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές υπό πίεση δηλαδή με ζημία 

 

Senior and junior bonds = senior ή higher priority ή unsubordinated bonds είναι τα ομόλογα 

που πληρώνονται πρώτα σε περίπτωση που ο εκδότης περιέλθει σε μερική αδυναμία 

πληρωμής. 

 

Sensitivity analysis =Ονομάζεται η ανάλυση ευαισθησίας. Μετρά την επίδραση στα 

αποτελέσματα ενόςσχεδίου (project) των αλλαγών μιας ή περισσοτέρων σημαντικών 

μεταβλητών για τις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα. 

 

SEPA, Single Euro Payments Area = Ενιαίος Φώρος Πληρωμών σε Ευρώ 

 

Settlement account =Ο λογαριασμός διακανονισμού. Είναι ο λογαριασμός που τηρεί στην 

κεντρική τράπεζα ένας άμεσα συμμετέχων σε ένα σύστημα πληρωμών για το διακανονισμό 

των πληρωμών του σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. 

 

Settlement day =Η ημέρα διακανονισμού ή άλλως η ημέρα παράδοσης των χρημάτων, των 



 

 

χρεογράφων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. 

 

Share = μετοχή 

 

Share Buybacks =Είναι η αγορά των μετοχών της από την ίδια την εταιρία η οποία έχει 

εκδώσει μετοχές, που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ δημόσια προσφορά, 

χρηματιστήριο, διανομή νέων μετοχών είτε δωρεάν ή στην κανονική ή μειωμένη τιμή στους 

ήδη μετόχους) σε τρίτους και αποφασίζει να αγοράσει τις δικές της μετοχές. 

 

Short position =Είναι  η ανοικτή θέση την οποία έχει ένας επενδυτής με την πώληση ενός 

νομίσματος, ενός χρεογράφου, ενός συμβολαίου ή ενός εμπορεύματος επί των οποίων δεν 

έχει ακόμα ιδιοκτησιακό δικαίωμα. 

 

Skimming = Ονομάζεται το ξάφρισμα. Ο όρος χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική τραπεζική 

για να υποδηλώσει την απάτη που πραγματοποιείται με την υποκλοπή μέσω των αυτόματων 

ταμειολογιστικών μηχανών (ATMs) των στοιχείων της μαγνητικής ταινίας και ιδιαίτερα του 

προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) των τραπεζικών καρτών 

 

Small Business Banking =Είναι η τραπεζική μικρών επιχειρήσεων. Σραπεζικές υπηρεσίες 

που απευθύνονται σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που στο παρελθόν ήσαν σχεδόν 

αποκλεισμένες από το πιστωτικό σύστημα. 

 

Soft currency =Ονομάζεται το μαλακό νόμισμα. Ένα νόμισμα το οποίο δεν είναι ελεύθερα 

μετατρέψιμο σε άλλο νόμισμα ενώ αναμένεται να υποτιμηθεί έναντι των άλλων νομισμάτων ή η 

ισοτιμία του πρέπει να υποστηριχθεί από την κεντρική τράπεζα μέσω παρεμβάσεων στις 

αγορές ή με συναλλαγματικούς περιορισμούς. Η επένδυση σε ένα τέτοιο νόμισμα συνεπάγεται 

υψηλούς κινδύνους 

 

Soft market =Είναι η μαλακή αγορά. Μία αγορά στην οποία η προσφορά υπερβαίνει τη 

ζήτηση, γεγονός που προκαλεί μικρή συναλλακτική δραστηριότητα και ευρείες διαφορές 

μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης (wide bid-ask spreads). 

 

Solvency risk =Είναι ο κίνδυνος της φερεγγυότητας ο οποίος οφείλεται 

στην αδυναμία πληρωμής σε περίπτωση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών του εκδότη ενός 

χρηματοπιστωτικού περιουσιακού στοιχείου στον αντισυμβαλλόμενου. 

 

Sovereign bond =Είναι το ομόλογο που εκδίδεται από μία κυβέρνηση κράτους και για το 

λόγο αυτό καλείται και κυβερνητικό ομόλογο (government bond). 

 



 

 

Sovereign risk =Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αδυναμία μιας κυβέρνησης να 

εξοφλήσει τα δάνεια που έχει εκδώσει ή συνάψει ή τα οποία έχει εγγυηθεί. Επίσης ονομάζεται 

και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ένας επενδυτής από μία ξένη κυρίαρχη κυβέρνηση ή την 

κεντρική τράπεζα ενός κυρίαρχου κράτους όσον αφορά τους 

ενδεχόμενους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλλουν στα περιουσιακά του στοιχεία.  

 

Sovereign-Wealth Funds, SWFs =Ονομάζονται τα επενδυτικά κεφάλαια κρατικού πλούτου. 

Πρόκειται για εταιρίες κρατικής ιδιοκτησίας που διαχειρίζονται χρηματοπιστωτικά περιουσιακά 

στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και ακίνητα 

 

Special Lending Assistance, SLA = Είναι η ειδική δανειοδοτική συνδρομή. Πρόκειται για  

μία έκτακτη παροχή ρευστότητας στις τράπεζες της Ευρωζώνης σε ξένο νόμισμα. 

 

Spot date transaction =Είναι  μία συναλλαγή όψεως με ημερομηνία παράδοσης και λήξης 

δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής.  

 

Spot/Next (S/N) = Έτσι ονομάζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας spot.  

 

Spread =Είναι το περιθώριο. Ουσιαστικά είναι το ποσοστό που προσθέτουν οι τράπεζες στο 

επιτόκιο του πελάτη όταν συνάπτουν κάποιο δάνειο. Ονομάζεται και η διαφορά της μέγιστης 

τιμής ζήτησης (bid) και της ελάχιστης τιμής προσφοράς (offer) που ισχύει σε μια δεδομένη 

στιγμή στις αγορές χρήματος, συναλλάγματος, χρεογράφων και εμπορευμάτων 

 

Square = Είναι ο ισοσκελισμένος, ισοζυγισμένος. Η τακτική της εκμηδένισης του κινδύνου 

αγοράς (market risk) με αγορές και πωλήσεις που δεν αφήνουν ανοικτές θέσεις 

 

Stagflation = Είναι στασιμοπληθωρισμός. Πρόκειται για το φαινόμενο που συνδυάζει τη  

στασιμότητα της οικονομίας με τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και την υψηλή ανεργία με 

τον υψηλό υψηλό πληθωρισμό. 

 

Stakeholder = Είναι οι μέτοχοι. 

 

Standard deviation = τυπική απόκλιση. Μία στατιστική μέτρηση της ιστορικής 

μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που 

λειτουργεί με την τάση της πιθανότητας κατανομής (probability distribution) γύρω από μία 

μέση τιμή. 

 

Stockbroker =Είναι ο διαμεσολαβητής για την αγοραπωλησία μετοχικών τίτλων 

 

Stock Exchange =Ονομάζεται το χρηματιστήριο 



 

 

 

Stock Exchanges indices =Είναι οι δείκτες τιμών των χρηματιστηρίων 

 

Stock split =Ονομάζεται η διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης χωρίς 

καταβολή μετρητών και χωρίς αύξηση του. Αυτό γίνεται κυρίως για την αύξηση της 

εμπορευσιμότητας της μετοχής και τη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό να  που 

Αποθαρρύνεται η κερδοσκοπία 

 

Stop loss =Ονομάζεται η πολιτική αποφάσεων για το κλείσιμο ζημιογόνου θέσης σε 

προκαθορισμένο επίπεδο. 

 

Stress test =Ονομάζεται η δοκιμή έντασης ή η άσκηση προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης.  

Σα τελευταία χρόνια έγινε γνωστό από την εφαρμογή τους στις Σράπεζες. Η διαδικασία ορίζει 

την έρευνα των επιδράσεων που είναι δυνατόν να εμφανιστούν από ένα ιδιαίτερο κρίσιμο 

γεγονός. Σο τελευταίο μπορεί να είναι η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, τη δραματική 

αλλαγή των ισοτιμιών, την σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου, πολεμικές 

συγκρούσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές. 

τα stress test διακρίνονται α)στο απλό τεστ ευαισθησίας που εξετάζει την αλλαγή στην 

αξία ενός χαρτοφυλακίου για ένα ή περισσότερα σοκ σε ένα μόνο παράγοντα κινδύνου β)την 

ανάλυση σεναρίου για την αλλαγή στην αξία του χαρτοφυλακίου εάν το σενάριο επιβεβαιωθεί 

γ) τη μεγίστη απώλεια που μπορεί να υποστεί ποσοτικά μια διαπραγματευτική μονάδα στην 

περίπτωση επιβεβαίωσης του χειρότερου σεναρίου δ)στην ακραία αξία που είναι η πιθανότητα 

κατανομής των ακραίων ζημιών. 

 

Structured financial products = Είναι τα δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Πρόκειται 

για πολύπλοκα και καινοτόμα προϊόντα με σκοπό να παρέχουν σε απαιτητικούς πελάτες 

μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά με την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων.  

 

Subordinated debt = Είναι το χρέος μειωμένης εξασφάλισης. Πρόκειται για απαιτήσεις από 

εκδόσεις χρεογράφων, καταθέσεις ή δάνεια για τις οποίες ο δικαιούχος κατατάσσεται 

τελευταίος σε περίπτωση πτώχευσης του υπόχρεου. 

 

Subprime mortgage loans, credit crunch and economic crisis =Ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου, πιστωτική ασφυξία και οικονομική κρίση 

 

Supply chain =Είναι η αλυσίδα προμηθειών.  

 



 

 

Support and resistance level = Ονομάζεται το επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης. Σα 

επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης προσδιορίζονται σε τεχνική βάση με την παρατήρηση 

της συμπεριφοράς των τιμών στο παρελθόν. 

 

Symmetric and asymmetric returns = Είναι οι συμμετρικές και ασύμμετρες αποδόσεις. Μία 

απόδοση από ένα συμβόλαιο ή μία επένδυση είναι συμμετρική όταν μπορεί να δίνει είτε ένα 

κέρδος ή μία ζημία. 

 

Syndicated loan = Είναι το κοινοπρακτικό δάνειο. Ένα μεγάλο δάνειο στο οποίο μία ομάδα 

τραπεζών συνεργάζεται για να παράσχει κεφάλαια σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μία 

επιχείρηση.  

 

Synthetic swap or deposit swap =Πρόκειται για την ονομαζόμενη συνθετική πράξη 

ανταλλαγής νομισμάτων ή άλλως ανταλλαγή καταθέσεων. Διευκολύνει τη μεταβολή της 

απόδοσης από τόκους μιας κατάθεσης που φορολογείται σε κέρδος από συναλλαγματικές 

διαφορές που έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση. 

 

Systemic risk =Είναι ο συστημικός κίνδυνος. Πρόκειται για τον κίνδυνο στο οποίο η αδυναμία 

πληρωμής ή πτώχευσης μιας επιχείρησης να παρασύρει και άλλες στην αδυναμία πληρωμής 

των υποχρεώσεων τους.  

 

Swap =Είναι η σύμβαση ανταλλαγής. Είναι η αγορά ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου σε 

τιμή spot (αξίας δύο ημερών) και η ταυτόχρονη συμφωνία για την πώληση αυτού σε μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον με προθεσμιακή τιμή. το swap έχουμε δύο σκέλη: 

α) μία πράξη αξίας δύο ημερών (short leg) και β) μία προθεσμιακή πράξη (long leg) που 

αντιστρέφει την πρώτη πράξη. Swap rate είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αξίας δύο ημερών 

(spot rate) και της προθεσμιακής τιμής (forward rate) εκφραζόμενη σε εκατοστιαία ποσοστά. 

Σο swap χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κινδύνου που προκύπτει από τη μεταβλητότητα 

των τιμών. 

 

SWIFT = (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Εταιρία για την 

Παγκόσμια Διατραπεζική Φρηματοοικονομική Σηλεπικοινωνία. 

 

 

 

 



 

 

Tailor-made banking services =Ονομάζονται οι τραπεζικές υπηρεσίες που καλύπτουν 

συγκεκριμένες και ατομικές ανάγκες του πελάτη.  

 

Takeover = εξαγορά επιχειρήσεων 

 

TARGET (or TARGET1) = Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο σύστημα Άμεσης Διαβίβασης 

Ακαθάριστου Διακανονισμού σε Πραγματικό Φρόνο (Trans-European Automated Real-Time 

Gross Settlement Express Transfer system) 

 

Tax haven =Σο φορολογικό καταφύγιο 

 

Technical analysis = Ονομάζεται η τεχνική ανάλυση. Πρόκειται για τη μέθοδο πρόβλεψης 

των μελλοντικών ισοτιμιών είτε νομισμάτων είτε ομολόγων είτε μετοχών μέσω της χρήσης 

διαγραμμάτων  (charts) τα οποία περιέχουν την ιστορικότητα των τιμών.  

 

Tender procedure =Η διαδικασία δημοπρασίας 

 

Term to maturiry =Είναι η προθεσμία μέχρι τη λήξη. Η εναπομένουσα ζωή ενός ομολόγου 

από τη 

σημερινή ημέρα μέχρι τη λήξη του ή μέχρι την πρόωρη πληρωμή του. 

 

Thin market = Είναι η αβαθής αγορά ή αλλιώς αγορά χωρίς ενδιαφέρον για τη 

πραγματοποίηση συναλλαγών.  

 

Τhird markets =Ονομάζονται οι τρίτες αγορές. Είναι κυρίως οι εξωχρηματιστηριακές αγορές 

(over the counter markets, OTC) στις οποίες διαπραγματεύονται μετοχές, ομόλογα και άλλα 

χρεόγραφα πολύ μεγάλων εταιριών εισηγμένα στο χρηματιστήριο μέσω διαμεσολαβητών 

(brokers) που εκπροσωπούν συνήθως θεσμικούς επενδυτές. 

 

Tom/Next (Τ/Ν, tomorrow next) = Είναι η επόμενη, δηλαδή την αυριανή ημέρα 

 

Τoo-big-too-fail = Είναι ο όρος που σημαίνει τόσο μεγάλος για να πτωχεύσει. Είναι 

ουσιαστικά η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική που προστατεύει τους τραπεζικούς ομίλους με 

στόχο να μη διακινδυνεύσουν την αναστολή πληρωμών παρασέρνοντας όλο το τραπεζικό 

σύστημα.  

 

Total Quality Management, TQM = Είναι η διοίκηση ολικής ποιότητας 

 

Total Wealth Management =Ονομάζεται η διαχείριση του συνολικού πλούτου ή συνολική 

διαχείριση της περιουσίας. 



 

 

 

Trade date =Ονομάζεται η ημέρα της συναλλαγής 

 

Trade-in =Ονομάζεται η πρακτική των αγοραπωλησιών κατά τις οποίες ο αγοραστής 

καταβάλει  ένα μέρος σε μετρητά και ένα μικρότερο ποσοστό σε είδος.  

 

Trade-off =Ονομάζεται ο συμβιβασμός. Πρόκειται για την αξιολόγηση και την απόφαση από 

μία σειρά επιλογών αφού μετρηθούν τα κέρδη και ζημίες των επιλογών.  

 

Transferable securities =Ονομάζονται οι κινητές αξίες. Είναι τα χρεόγραφα που είναι 

διαπραγμάτευσιμα στην κεφαλαιαγορά.  

 

Transfer payments =Ονομάζονται οι μεταβιβαστικές πληρωμές 

 

Treasury bill =Σο έντοκο γραμμάτιο του Δημοσίου. Διαπραγματεύσιμο χρεόγραφο που 

εκδίδεται με discount, δηλαδή κάτω της ονομαστικής του αξίας, και η διαφορά αποτελεί 

ουσιαστικά τον τόκο του.  

 

Treasury bond =Σο μακροπρόθεσμο ομόλογο.  

 

Trigger point =Ονομάζεται το σημείο ενεργοποίησης.  

 

Triple bottom =Είναι όρος για τον τριπλό πυθμένα. Φρησιμοποιείται από την τεχνική ανάλυση 

για να περιγράψει ένα γράφημα στο οποίο η τιμή ενός ομολόγου ή μετοχής έκανε τρία ίσα 

χαμηλά σημεία.  

 

 

 

 

 

Underlying instrument =Ονομάζεται το υποκείμενο μέσο σε ένα συμβόλαιο δικαιώματος 

προαίρεσης (option) ή σε ένα τίτλο επιλογής (warrant) ή σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής 

εκπλήρωσης (future). Πρόκειται για χρεόγραφα, μετοχές, δείκτες τιμών, νομίσματα ή 

εμπορεύματα επί των οποίων ο κάτοχος θα λάβει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην 

τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. 

 



 

 

Underwriter =Ορισμός για τον ανάδοχο. Σο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ή η επενδυτική ή 

ασφαλιστική εταιρία που αναλαμβάνει την έκδοση και τη διάθεση νέας έκδοσης χρεογράφων 

και έχει την υποχρέωση, εάν αυτό αναγράφεται στη σύμβαση, να αγοράσει τα τυχόν αδιάθετα 

υπόλοιπα έναντι προμήθειας. 

 

Unemployment = Είναι η ανεργία. Σο φαινόμενο που δημιουργείται όταν η προσφορά 

εργασίας υπερβαίνει τη ζήτηση. 

 

Unsecured transactions =Ονομάζονται οι συναλλαγές που δεν είναι εγγυημένες με ασφάλεια 

(collateral) ή δεν υποστηρίζονται από ενέχυρο, υποθήκη ή άλλη επαρκή ασφάλεια.  

 

Unsystematic risk =Ονομάζεται  μη συστηματικός κίνδυνος. Άλλοι ορισμοί είναι ο  

διαφοροποιήσιμος κίνδυνος (diversifiable risk) ή υπολειμματικός κίνδυνος (residual risk) ή 

κίνδυνος ιδιοσυγκρασίας (idiosyncratic risk) ή μοναδικός κίνδυνος (unique risk). Ουσιαστικά 

πρόκειται για τον κίνδυνος που δεν μπορεί να ερμηνευθεί από τις κινήσεις της αγοράς 

(uncorrelated with general market moves). 

 

Unwinding =Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε ορισμένα συστήματα 

συμψηφισμού ή διακανονισμού, στα οποία οι μεταφορές χρεογράφων και κεφαλαίων 

διακανονίζονται σε καθαρή βάση (on a net basis) στο τέλος του κύκλου. Φαρακτηρίζονται ως 

προσωρινές εως ότου όσοι συμμετέχουν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους. 

 

 

 

 

Valeur =Είναι η αξία. τη Σραπεζική και  χρηματοοικονομική πρακτική ορίζεται ως  

ημερομηνία (value date) από την οποία ο δικαιούχος γίνεται κύριος των μεταβιβαζομένων 

χρημάτων, χρεογράφων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.  

 

Valuation haircut =Ονομάζεται η περικοπή αποτίμησης. Ένα μέτρο ελέγχου των κινδύνων 

που εφαρμόζεται στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σαν ασφάλεια/εγγύηση 

(collateral) στις αντιστρεπτέες συναλλαγές (repurchase agreement (repo) and reverse 

agreement (reverse repo). Για τον προσδιορισμό του ποσού της ασφάλειας υπολογίζεται η 

αξία των περιουσιακών στοιχείων με την τρέχουσα τιμή της αγοράς μείον ένα ορισμένο 

ποσοστό (περικοπή). 

 



 

 

Value-at-Risk (VaR) = Είναι η αξία σε κίνδυνο. Μία στατιστική μέθοδος μέτρησης του 

κινδύνου αγοράς (market risk). Τπολογίζει την ανώτατη δυνητική ζημία την οποία μπορεί να 

υποστεί ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

 

Value date = Η ημερομηνία αξίας. 

 

Variable interest rate = Ονομάζεται το κυμαινόμενο επιτόκιο. Μπορεί να κυμαίνεται σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του δανείου. υχνά, συνδέεται το Euribor ή  το LIBOR (αν πρόκειται σε ξένο 

νόμισμα) που αντανακλά τις αλλαγές του επιπέδου των επιτοκίων της αγοράς. Μία 

διακύμανση των συνδεδεμένων επιτοκίων οδηγεί σε αλλαγές στις πληρωμές. ε περίπτωση 

που τα  επιτόκια υπερβούν τα όρια, τότε ισχύει το επιτόκιο του ορίου. 

 

Variation margin =Ονομάζεται το περιθώριο διαφορών αποτίμησης. Η διαφορά που 

προκύπτει από την καθημερινή αποτίμηση με τιμές αγοράς της αξίας ενός χρεογράφου που 

χρησιμοποιείται σαν ασφάλεια (collateral) στις αντιστρεπτέες συναλλαγές (repos and reverse 

repos). 

 

Venture capital, VC =Ονομάζεται η εταιρία υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Είναι ένας 

χρηματοδοτικός θεσμός που λειτουργεί με τη συμμετοχή της εταιρίας υψηλού επιχειρηματικού 

κινδύνου στο κεφάλαιο της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και συνήθως στη διοίκηση αυτής 

 

Vintage analysis =Ονομάζεται η συλλεκτική χρονική ανάλυση της απόδοσης ενός 

χαρτοφυλακίου δανείων. Πρόκειται ουσιαστικά για την ανάλυση που αφορά το σύνολο ενός 

χαρτοφυλακίου σε κάθε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

Volatility = Ονομάζεται ημεταβλητότητα, πτητικότητα. Μία αξία που μετρά τη συχνότητα με 

την οποία μεταβάλλεται σημαντικά η τιμή προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενός περιουσιακού 

στοιχείου όπως μιας μετοχής, ενός ομολόγου ή ενός επιτοκίου. Όσο η τιμή έχει την τάση να 

μεταβάλλεται σε βραχεία χρονική περίοδο τόσο μεγαλύτερη μεταβλητότητα έχει. 

 

Vostro account = Είναι ένας τρεχούμενος λογαριασμός σε τοπικό νόμισμα που τηρείται σε 

μία ανταποκρίτρια τράπεζα για λογαριασμό μιας άλλης τράπεζας και μέσω του οποίου 

πραγματοποιούνται οι εισπράξεις και πληρωμές του δικαιούχου του λογαριασμού σαν 

αποτέλεσμα συναλλαγών. Από την πλευρά της τράπεζας που τηρεί το λογαριασμό, αυτός 

είναι ένας «δικός σας λογαριασμός» (vostro account) δηλαδή λογαριασμός που ανήκει στην 

άλλη τράπεζα. 

 

 



 

 

 

 

Warrant =Ονομάζεται ο τίτλος επιλογής. Πρόκειται για ένα τίτλο που παρέχει στον κομιστή το 

δικαίωμα αγοράς χρεογράφου σε καθορισμένη τιμή (συνήθως υψηλότερη της τρέχουσας τιμής 

της αγοράς) μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή το διηνεκές. υνήθως μεταφέρεται 

και συνοδεύει το χρεόγραφο σαν κίνητρο αγοράς αυτού και μπορεί, μετά από ορισμένο 

διάστημα, να αποσπασθεί αυτού και να τύχει ξεχωριστής διαπραγμάτευσης. Μοιάζει με το  

call option (δικαίωμα αγοράς χρεογράφου στο μέλλον) αλλά ο χρόνος εξάσκησης του 

δικαιώματος είναι πολύ μεγαλύτερος, μερικές φορές πολλά χρόνια 

 

Weather derivative =Ονομάζονται τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται  από τις εταιρίες για 

την κάλυψη ζημιών (hedging) προερχόμενων από τη μεταβολή του καιρού. 

 

Withholding tax =Είναι ο παρακρατούμενος στην πηγή φόρος. Πριν να εισπραχθεί η 

απαίτηση, το κράτος προεισπράττει το φόρο με την αγορά κάθε χρεογράφου.  

 

World Bank =Είναι η Παγκόσμια Σράπεζα 

 

World Trade Organisation, WTO = Παγκόσμιος Oργανισμός Εμπορίου (ΠOΕ) 

 

Write-down = Ονομάζεται η λογιστική εγγραφή που μειώνει την αξία περιουσιακών στοιχείων 

ενεργητικού της επιχείρησης λόγω μείωσης της αγοραίας αξίας αυτών που προέκυψε από 

αποτίμηση. 

 

Write-up =Ονομάζεται η λογιστική εγγραφή που αυξάνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης λόγω αύξησης της αγοραίας αξίας αυτών που προέκυψε από αποτίμηση. 

 

 

 

 

 

Year-To-Date, YTD =Ονομάζεται  το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους (1η 

Ιανουαρίου) μέχρι σήμερα. 

 



 

 

Yield = Ονομάζεται η ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου και αποτυπώνεται ως ποσοστό επί 

τοις εκατό.  

 

Yield curve =Είναι η καμπύλη απόδοσης 

 

Yield to call =Ονομάζεται η απόδοση μέχρι την ημέρα άσκησης του δικαιώματος του εκδότη 

ενός ανακλητού ομολόγου (callable bond) να εξοφλήσει το ομόλογο πριν τη λήξη του. 

 

Yield to maturity, YTM = Ονομάζεται η απόδοση μέχρι τη λήξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zero-base budgeting (ZBB) =Είναι ο προϋπολογισμός μηδενικής βάσης. Πρόκειται για 

μέθοδο σύνταξης προϋπολογισμού που δεν λαμβάνει σαν βάση τα μεγέθη του 

προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους αλλά υπολογίζει εξαρχής τα επί μέρους στοιχεία. 

. 

Zero - coupon bond =Είναι το ομόλογο χωρίς τόκους (τοκομερίδια). Δίνει το δικαίωμα σε μια 

μόνο καταβολή (κατά τη λήξη) σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

 

Zero-coupon convertible security = Ονομάζεται το χρεόγραφο χωρίς τόκους που είναι 

μετατρέψιμο σε κοινές μετοχές της εκδότριας εταιρίας τη στιγμή που η τιμή της μετοχής φθάσει 

σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Ονομάζεται επίσης και το μετατρέψιμο ομόλογο μηδενικού 

επιτοκίου (convertible zero-coupon bond) που είναι μετατρέψιμο σε ένα ομόλογο με επιτόκιο 

(interest bearing bond) σε ένα προκαθορισμένο χρόνο πριν από τη λήξη του. 

 

Zero – coupon swap = Είναι η συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (interest-rate swap) με βάση 

την οποία οι ροές κυμαινόμενων πληρωμών είναι συνήθως συμβατικές αλλά οι πληρωμές 

σταθερού επιτοκίου μετατίθενται για την ημερομηνία λήξης. 

 

Zero-strike-price option =Είναι το συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης (option) με τιμή 

εξάσκησηςωτου δικαιώματος μηδέν ή κοντά στο μηδέν. υνήθως δημιουργείται για 

φορολογικούς λόγους και χρησιμοποιείται σαν μέσο συνθετικής μεταβίβασης χρεογράφων 



 

 

μεταξύ αντισυμβαλλομένων όπου η πραγματική μεταβίβαση θα προκαλούσε υψηλή 

φορολογική επιβάρυνση. 

 

Z score = αποτέλεσμα Ζ. Είναι ένα ψηφίο που υπολογίζεται μέσω πολυάριθμων λογιστικών 

και χρηματοπιστωτικών αναλογιών και το οποίο δείχνει τον κίνδυνο πτώχευσης μιας 

επιχείρησης. 

 

Zombies = εταιρίες που συνεχίζουν τη λειτουργία τους παρά το γεγονός ότι έχουν καταστεί 

αναξιόχρεες και ευρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης. Αυτό γίνεται διότι αναμένεται μία 

εξαγορά ή συγχώνευση. 


