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Kappa = το κάπα αντιπροσωπεύει την αναλογία της μεταβολής της τιμής ενός συμβολαίου
δικαιώματος προαίρεσης (option) σε μία αλλαγή 1% της αναμενόμενης μεταβλητότητας της
τιμής του υποκειμένου μέσου (underlying instrument). Χρησιμοποιείται συνήθως στην
παλινδρομική ανάλυση (regression analysis).
Keiretsu = ιαπωνικός όρος περιγραφικός μιας χαλαρής υπερσυγκέντρωσης (conglomeration)
εταιριών που οργανώνονται γύρω από μία τράπεζα ή μεγάλη εταιρία για αμοιβαίο όφελος και
εκτελούν από κοινού διάφορα σχέδια. Συνήθως οι εταιρίες κατέχουν μετοχές των άλλων
συμμετεχουσών εταιριών χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο. Ο όρος χρησιμοποιείται και
εκτός της Ιαπωνίας για να περιγράψει πως μια μεγάλη επιχείρηση με πολλές θυγατρικές και
συνεργαζόμενες εταιρίες μπορεί να χειριστεί τους πόρους της. Για παράδειγμα, οι εταιρίες Α
και Β ελέγχονται από την εταιρία Γ του ομίλου. Η εταιρία Α αναγκάζεται να αγοράσει υλικά
από την εταιρία Β σε υψηλή τιμή. Σαν αποτέλεσμα η Α θα πραγματοποιήσει ζημίες και η Β
κέρδη.
Key ECB interest rates = τα βασικά επιτόκια ή επιτόκια-κλειδιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας που διαμορφώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και
αντανακλούν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Είναι: α) το ελάχιστο
επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (the minimum bid rate on the
main refinancing operations) β) το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (the
interest rate on the margin lending facility) και γ) το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων (the interest rate on the deposit facility).
Keynesian Economics = τα οικονομικά που ακολουθούν τη θεωρία του διάσημου βρετανού
οικονομολόγου Τζον Μέιναρντ Κέινες (1883-1946). Η θεωρία του ενθαρρύνει την κρατική
παρέμβαση μέσω της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής για την αύξηση της ζήτησης
προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα της οικονομικής επιβράδυνσης και της
ύφεσης και να επιτευχθεί πλήρης απασχόληση και σταθερότητα των τιμών.
Key rate duration = μέθοδος μέτρησης της ευαισθησίας ενός ομολόγου ή της αξίας ενός
χαρτοφυλακίου σε μία αλλαγή 1% στην απόδοση για μια δεδομένη διάρκεια λήξης και με την
προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες λήξεις παραμένουν σταθερές.
KFW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Bankengruppe = τραπεζικός όμιλος της Γερμανίας
που ιδρύθηκε το 1948 και έχει έδρα τη Φραγκφούρτη επί του Μάϊν. Το μετοχικό του κεφάλαιο
κατέχεται κατά 80% από το ομοσπονδιακό κράτος και 20% από τα περιφερειακά κρατίδια.
Έχει σαν κύριες δραστηριότητες τη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων, των εξαγωγών,
έργων προστασίας του περιβάλλοντος, του κοινωνικού τομέα, της εκπαίδευσης, των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποδομών στις επικοινωνίες, μεταφορές και ενέργεια ενώ
στηρίζει σαν σύμβουλος τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων.
Απαγορεύεται να δέχεται καταθέσεις, να εκτελεί εργασίες επί τρεχούμενων λογαριασμών και
να διαπραγματεύεται χρεόγραφα για λογαριασμό τρίτων. Αντλεί χρήματα από την ευρωπαϊκή
και αμερικανική αγορά κύρια μέσω της έκδοσης ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής
αξιολόγησης, βραχυπρόθεσμων χρεογράφων, ανακλητών παγκόσμιων ομολόγων,
πολυνομισματικών εμπορικών χρεογράφων και ιδιωτικών τοποθετήσεων.Οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% των μεσο-μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων αυτού.
● Ο όμιλος αποτελείται από: α) την KFW Mittelstandsbank που παρέχει δάνεια σε
μικρομεσαίες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, χρηματοδοτεί αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων
και τιτλοποιεί χρεόγραφα β) την KFW Förderbank που χρηματοδοτεί κύρια επενδύσεις σε
ακίνητα, τις υποδομές των κοινοτήτων και ειδικά πιστωτικά ιδρύματα των περιφερειακών
κρατιδίων και επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος γ) την KFW IPEX-Bank η
οποία χρηματοδοτεί εξαγωγές και έργα υποδομής δ) την αναπτυξιακή τράπεζα KFW
Entwicklungsbank η οποία, για λογαριασμό της κυβέρνησης της Γερμανίας, παρέχει κεφάλαια
και τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτεί επενδυτικά προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες

και ε) την επενδυτική και αναπτυξιακή εταιρία DEG (Deutsche Investitions und
Entvicklungsgesellschaft) που χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα επενδυτικά προγράμματα όλων
των τομέων της οικονομίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων των
αναπτυσσόμενων και υπό μετάβαση οικονομιών.
● Τα ομόλογα της KFW έφεραν την εγγύηση του γερμανικού δημοσίου. Η εγγύηση αυτή
καταργείται από 1.7.2005. Επίσης, μετά από ένα συμβιβασμό μεταξύ της γερμανικής
κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η KFW Bankengruppe θα ασκεί όλες τις
εμπορικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες μέσω μιας ανεξάρτητης μονάδας η οποία από
1.1.2008 δεν θα απολαύει καμίας υποστήριξης από το δημόσιο τομέα. Μέχρι τότε η KFW
IPEX-Bank θα λειτουργεί σαν ανεξάρτητη μονάδα αλλά νομικά εντός του ομίλου. Από το 2008
θα καταστεί μία πλήρης ανεξάρτητη θυγατρική του ομίλου και όπως όλες οι εμπορικές
τράπεζες θα υπόκειται σε τραπεζική εποπτεία και πλήρη φορολόγηση.
Kiosk banking = τραπεζική δια μέσου περιπτέρου ή τραπεζική αυτοεξυπηρέτησης (self
banking). Είναι η παροχή υπηρεσιών από μηχανήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε
παραδοσιακά ή αμιγώς ηλεκτρονικά υποκαταστήματα της τράπεζας ή σε άλλους
πολυσύχναστους δημόσιους χώρους. Κλασσική μορφή αυτού του είδους αποτελούν οι
αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATMs) μέσω των οποίων γίνονται αναλήψεις μετρητών
ή στην περίπτωση πολλαπλών σκοπών (multi-purpose ΑΤΜs) προσφέρονται δυνατότητες
κατάθεσης μετρητών, υπόλοιπο λογαριασμού, μεταφοράς ποσών και άλλες
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πιο προηγμένη μορφή αποτελεί o μέσω της αφής χειρισμός
οθόνης συνδεδεμένης με τις on-line ηλεκτρονικές συναλλαγές της τράπεζας (touch screen
kiosk banking). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης χρησιμοποιεί όχι πληκτρολόγιο αλλά το
δάκτυλό του πάνω σε μια οθόνη προσωπικού υπολογιστή προκειμένου να στείλει μηνύματα
και να διεκπεραιώσει τις καθημερινές του τραπεζικές συναλλαγές.
Knock-in and knock-out option = τύποι συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options).
● 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.
● knock-out option είναι ένα option που απενεργοποιείται όταν η τιμή του υποκειμένου μέσου
ή ενός δείκτη φθάσει ένα συμφωνημένο σημείο.

