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Έρευνα ΤτΑ για τις αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στο ΗΒ 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η Τράπεζα της Αγγλίας για την 

εξωχρηματιστηριακή (OTC, over-the-counter) αγορά παραγώγων επί ξένου 

συναλλάγματος (FX market) και επί επιτοκίων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα ήταν 2.426 δισεκατομμύρια 

$ κατά το μήνα Απρίλιο 2016, 11% χαμηλότερη από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί 

τον Απρίλιο του 2013. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει το σημαντικότερο κέντρο στην 

αγορά συναλλάγματος, αντιπροσωπεύοντας το 37% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

τον Απρίλιο το 2016, μειωμένο εντούτοις από το 41% του 2013. Το συνδυασμένο 

μερίδιο αγοράς των δέκα σημαντικότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε 

από 76% σε 77%, ενώ το μερίδιο των κορυφαίων είκοσι αυξήθηκε από 94% σε 95%. 

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των άμεσων (spot) πράξεων 

συναλλάγματος, οι οποίες μειώθηκαν κατά 24%. H μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 

στα δικαιώματα προαίρεσης (options) και προθεσμιακών πράξεων (forward) μειώθηκε 

επίσης, κατά 37% και 14% αντίστοιχα. 

Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών στις πράξεις ανταλλαγής ξένου συναλλάγματος (foreign 

exchange swaps) αυξήθηκε κατά 3% και παραμένει το πιο εμπορεύσιμο 

χρηματοοικονομικό προϊόν συναλλάγματος, αντιπροσωπεύοντας το 48% όλων των 

συναλλαγών. Ο κύκλος εργασιών σε πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων (currency swaps) 

αυξήθηκε επίσης, κατά 125%, αν και αντιπροσωπεύει μόνο το 3% του συνολικού 

κύκλου εργασιών. 

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα επί επιτοκίων 

(OTC interest rate derivatives) τον Απρίλιο 2016 ήταν 1.181 δισεκατομμύρια $, 

μειωμένη κατά 12% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2013. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι 

πλέον το μεγαλύτερο κέντρο για τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς πλέον έχει μερίδιο  

39% έναντι 41% των ΗΠΑ (το 2013 κατείχε το 50% της αγοράς). Τα δέκα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών εξακολουθούν να 

αντιπροσωπεύουν το 85% του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Ο κύκλος εργασιών των προθεσμιακών συμβάσεων επί επιτοκίων (interest rate 

forward rate agreements) μειώθηκε κατά 21%, ενώ ο κύκλος εργασιών σε συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) και δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων 

(interest options) μειώθηκαν 5% και 39% αντίστοιχα. Οι συμβάσεις ανταλλαγής 

επιτοκίων παρέμεινε το περισσότερο εμπορεύσιμο παράγωγο επιτοκίων, 

αντιπροσωπεύοντας το 64% του συνόλου του κύκλου εργασιών των 

εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επί επιτοκίων τον Απρίλιο το 2016. 


