Κ4) OI IΣOTIMIEΣ ANAΦOPAΣ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει καθημερινά
συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς, δηλαδή ενδεικτικές ισοτιμίες, του ευρώ
για μια σειρά από νομίσματα.
y Οι ισοτιμίες αυτές βασίζονται στην τακτική ημερήσια διαδικασία
συνεννόησης (daily concertation procedure) μεταξύ των εθνικών κεντρικών
τραπεζών (EθνΚΤ) που λαμβάνει χώρα συνήθως στις 15.15 ώρα Ελλάδος.
Δημοσιεύονται για τις αγορές μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία
ενδοσυνεννόησης μέσω των δικτύων παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών
(electronic market information providers) και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ.
y Εμφανίζεται μόνο μια ισοτιμία αναφοράς ανά νόμισμα, δηλαδή η μέση τιμή
(the mid-rate) συναλλάγματος με βάση τη μέθοδο 1 ευρώ = Χ μονάδες ξένου
νομίσματος.
y Ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων διαφέρει ανάλογα με το νόμισμα. Κατά
κανόνα, όμως, οι τιμές περιλαμβάνουν πέντε σημαντικά ψηφία.
y Oι EθνΚΤ της ζώνης του ευρώ είναι ελεύθερες να δημοσιεύουν εκτενέστερα
δελτία ενδεικτικών ισοτιμιών του ευρώ απ’ ότι η ΕΚΤ.
y Η ΕΚΤ καθιστά σαφές ότι οι δημοσιευόμενες τιμές αντανακλούν το επίπεδο
των τιμών της αγοράς μόνο την ώρα της ημερήσιας ενδοσυνεννόησης. Επειδή
δημοσιεύονται μόνο οι μέσες τιμές, δηλαδή ο μέσος όρος των τιμών αγοράς –
πώλησης, δεν ανταποκρίνονται κατ’ ανάγκη στις τιμές στις οποίες
συνάπτονται εκείνη τη στιγμή οι συναλλαγές στην αγορά. Επόμενα, όπως
διευκρινίσθηκε στην αρχή, πρόκειται μόνο για ενδεικτικές τιμές.
y Η ΕΚΤ δημοσιεύει ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ για τα επόμενα νομίσματα:
AUD
BRL
BGN
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
EEK
GBP
HKD
HRK
HUF
ISK
IDR
JPY
KRW

Australian dollar
Brazilian real
Bulgarian lev
Canadian dollar
Swiss franc
Chinese yuan renminbi
Czech koruna
Danish krone
Estonian kroon
Pound sterling
Hong Kong dollar
Croatian kuna
Hungarian forint
Icelandic krona
Indonesian rupiah
Japanese yen
South Korean won

LTL
LVL
MYR
MXN
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
SKK
THB
TRY
USD
ZAR

Lithuanian litas
Latvian lats
Malaysian ringgit
Mexican peso
Norwegian krone
New Zealand dollar
Philippine peso
Polish zloty
New Romanian leu
Russian rouble
Swedish krona
Singapore dollar
Slovak koruna
Thai baht
New Turkish lira
US dollar
South African rand

