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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Κλίμακα Διαβάθμισης και Ενδοδιαβάθμισης βάσει του επιπέδου ανάκτησης 

Η κλίμακα διαβάθμισης των εταιρικών χρεογράφων ακολουθεί την κλίμακα των Αξιολογήσεων 

Πιστοληπτικής Ικανότητας για τις επιχειρήσεις, που εφαρμόζει η ICAP, και την επεκτείνει με την 

εισαγωγή ενδιάμεσων κατηγοριών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

 

Χαμηλός Πιστωτικός Κίνδυνος Μεσαίος Πιστωτικός Κίνδυνος Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος 

AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 

 
AAA- AA+ AA- A+ A- BBB+ BBB- BB+ BB- B+ B- CCC+ CCC- CC+ CC- C+ C- D+  

 

Οι ακόλουθοι ορισμοί των βαθμίδων αξιολόγησης του χρεογράφου είναι συνεπείς τόσο με τους 

αντίστοιχους ορισμούς των βαθμίδων Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας για τις επιχειρήσεις, 

που εφαρμόζει η ICAP, όσο και με τις παραδοχές σχετικά με τις τιμές αναφοράς των ποσοστών 

ανάκτησης: 

AAA 

Η διαβάθμιση ΑAΑ υποδηλώνει χαμηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 

ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική 

τους ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να είναι πολύ υψηλή. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση ΑΑA εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά 

οικονομικά μεγέθη, ισχυρότατη ανάπτυξη και σημαντική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που προσεγγίζουν με ασφάλεια το 100%. 

 

AAA- 

Η διαβάθμιση ΑΑA- υποδηλώνει χαμηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 

ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική 

τους ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να είναι πολύ υψηλή. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση ΑΑA- εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά 

οικονομικά μεγέθη, ισχυρότατη ανάπτυξη και σημαντική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που προσεγγίζουν  με αρκετή ασφάλεια το 100% με πολύ 

θετική θεώρηση. 

 

AA+ 

Η διαβάθμιση ΑA+ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 

ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική 

τους ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να είναι πολύ υψηλή.  Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση ΑA+ εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από πολύ σημαντικά 



 

2 

 

οικονομικά μεγέθη, ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που προσεγγίζουν  με αρκετή ασφάλεια το 100% με θετική 

θεώρηση. 

 

AA 

Η διαβάθμιση ΑA υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 

ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική 

τους ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να είναι πολύ υψηλή. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση ΑA εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από πολύ σημαντικά 

οικονομικά μεγέθη, ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που προσεγγίζουν  με αρκετή ασφάλεια το 100%. 

 

AA- 

Η διαβάθμιση ΑA- υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 

ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική 

τους ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να είναι πολύ υψηλή. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση ΑA- εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από πολύ σημαντικά 

οικονομικά μεγέθη, ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται με ασφάλεια στο ανώτατο 

τεταρτημόριο της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με πολύ θετική θεώρηση. 

 

A+ 

Η διαβάθμιση A+ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν οριακά υπό τις δυσμενέστερες 

οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα αναμένεται να 

συνεχίσει να είναι υψηλή. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση A+ εκδίδονται από εταιρείες που 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά οικονομικά μεγέθη, σταθερή ανάπτυξη και 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται με ασφάλεια στο ανώτατο τεταρτημόριο της κλίμακας του ποσοστού 

ανάκτησης με θετική θεώρηση. 

 

A 

Η διαβάθμιση A υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν οριακά υπό τις δυσμενέστερες 

οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα αναμένεται να 

συνεχίσει να είναι υψηλή. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση A εκδίδονται από εταιρείες που 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά οικονομικά μεγέθη, σταθερή ανάπτυξη και 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται με ασφάλεια στο ανώτατο τεταρτημόριο της κλίμακας του ποσοστού 

ανάκτησης. 
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A- 

Η διαβάθμιση A- υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν οριακά υπό τις δυσμενέστερες 

οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα αναμένεται να 

συνεχίσει να είναι υψηλή. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση A- εκδίδονται από εταιρείες που 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά οικονομικά μεγέθη, σταθερή ανάπτυξη και 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται με ασφάλεια στο ανώτερο μεσαίο τεταρτημόριο της κλίμακας του 

ποσοστού ανάκτησης με πολύ θετική θεώρηση. 

 

BBB+ 

Η διαβάθμιση BBΒ+ υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν ελαφρώς υπό τις δυσμενέστερες 

οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα αναμένεται να 

συνεχίσει να είναι σχετικά σταθερή. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση BBΒ+ εκδίδονται από 

εταιρείες που χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικά οικονομικά μεγέθη, σταθερή 

ανάπτυξη και σχετικά ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές 

ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται με ασφάλεια στο ανώτερο μεσαίο τεταρτημόριο 

της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με θετική θεώρηση. 

 

BBB 

Η διαβάθμιση ΒBB υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε χρεόγραφα 

τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν ελαφρώς υπό τις δυσμενέστερες οικονομικές 

συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να 

είναι σχετικά σταθερή. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση BBΒ εκδίδονται από εταιρείες που 

χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικά οικονομικά μεγέθη, σταθερή ανάπτυξη και σχετικά 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται με ασφάλεια στο ανώτερο μεσαίο τεταρτημόριο της κλίμακας του 

ποσοστού ανάκτησης. 

 

BBB- 

Η διαβάθμιση ΒBB- υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε χρεόγραφα 

τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν ελαφρώς υπό τις δυσμενέστερες οικονομικές 

συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να 

είναι σχετικά σταθερή. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση ΒBB- εκδίδονται από εταιρείες που 

χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικά οικονομικά μεγέθη, σταθερή ανάπτυξη και σχετικά 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται με ασφάλεια στο άνω άκρο του κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου της 

κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με πολύ θετική θεώρηση. 
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BB+ 

Η διαβάθμιση BB+ υποδηλώνει μέτριο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε χρεόγραφα 

µε ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους 

ικανότητα αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι σχετικά σταθερή. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση BB+ εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από μέτρια οικονομικά 

μεγέθη, σταθερή απόδοση και σχετικά μειούμενη ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ 

φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται με ασφάλεια στο άνω άκρο 

του κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με 

θετική θεώρηση. 

 

BB 

Η διαβάθμιση BB υποδηλώνει μέτριο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε χρεόγραφα 

µε ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους 

ικανότητα αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι σχετικά σταθερή. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση BB εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από μέτρια οικονομικά 

μεγέθη, σταθερή απόδοση και σχετικά μειούμενη ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ 

φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται με ασφάλεια στο άνω άκρο 

του κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης. 

 

BB- 

Η διαβάθμιση BB- υποδηλώνει μέτριο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε χρεόγραφα 

µε ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους 

ικανότητα αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι σχετικά σταθερή. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση BB- εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από μέτρια οικονομικά 

μεγέθη, σταθερή απόδοση και σχετικά μειούμενη ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ενώ 

φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται με αρκετή ασφάλεια στο άνω 

άκρο του κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης 

με πολύ θετική θεώρηση. 

 

B+ 

Η διαβάθμιση B+ υποδηλώνει σχετικά αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα με αρκετή ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση B+ εκδίδονται από εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα του 

μέσου οικονομικά μεγέθη, καθοδική πορεία και μειούμενη ανταγωνιστική θέση στην 

αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται με αρκετή 

ασφάλεια στο άνω άκρο του κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου της κλίμακας του 

ποσοστού ανάκτησης με θετική θεώρηση. 
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B 

Η διαβάθμιση B υποδηλώνει σχετικά αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα με αρκετή ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση B εκδίδονται από εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα του 

μέσου οικονομικά μεγέθη, καθοδική πορεία και μειούμενη ανταγωνιστική θέση στην 

αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται με αρκετή 

ασφάλεια στο άνω άκρο του κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου της κλίμακας του 

ποσοστού ανάκτησης. 

 

B- 

Η διαβάθμιση B- υποδηλώνει σχετικά αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα με αρκετή ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση B- εκδίδονται από εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα του 

μέσου οικονομικά μεγέθη, καθοδική πορεία και μειούμενη ανταγωνιστική θέση στην 

αγορά, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο κάτω άκρο 

του κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με πολύ 

θετική θεώρηση. 

 

CCC+ 

Η διαβάθμιση CCC+ υποδηλώνει αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα με μεγάλη ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση CCC+ εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από χαμηλά οικονομικά 

μεγέθη, έντονα καθοδική πορεία και χαμηλή ανταγωνιστική θέση, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο κάτω άκρο του κατώτερου μεσαίου 

τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με θετική θεώρηση. 

 

CCC 

Η διαβάθμιση CCC υποδηλώνει αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα με μεγάλη ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση CCC εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από χαμηλά οικονομικά 

μεγέθη, έντονα καθοδική πορεία και χαμηλή ανταγωνιστική θέση, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο κάτω άκρο του κατώτερου μεσαίου 

τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης. 

 

CCC- 

Η διαβάθμιση CCC- υποδηλώνει αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα με μεγάλη ευαισθησία στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Χρεόγραφα µε 

διαβάθμιση CCC- εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από χαμηλά οικονομικά 

μεγέθη, έντονα καθοδική πορεία και χαμηλή ανταγωνιστική θέση, ενώ φέρουν 

προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο όριο μεταξύ του κάτω άκρου  του 

κατώτερου μεσαίου τεταρτημόριου και του κατώτατου τεταρτημόριου της κλίμακας του 

ποσοστού ανάκτησης με πολύ θετική θεώρηση. 
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CC+ 

Η διαβάθμιση CC+ υποδηλώνει σημαντικά αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται  

σε χρεόγραφα που έχουν ή είναι πολύ πιθανό να έχουν βραχυπρόθεσμα δυσκολία στην 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση CC+ εκδίδονται από 

εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλά οικονομικά  μεγέθη  και  ιδιαίτερα  

χαμηλή  ανταγωνιστική  θέση, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται στο όριο μεταξύ του κάτω άκρου  του κατώτερου μεσαίου 

τεταρτημόριου και του κατώτατου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού 

ανάκτησης με θετική θεώρηση. 

 

CC 

Η διαβάθμιση CC υποδηλώνει σημαντικά αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται  

σε χρεόγραφα που έχουν ή είναι πολύ πιθανό να έχουν βραχυπρόθεσμα δυσκολία στην 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση CC εκδίδονται από 

εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλά οικονομικά  μεγέθη  και  ιδιαίτερα  

χαμηλή  ανταγωνιστική  θέση, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται στο όριο μεταξύ του κάτω άκρου  του κατώτερου μεσαίου 

τεταρτημόριου και του κατώτατου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού 

ανάκτησης. 

CC- 

Η διαβάθμιση CC- υποδηλώνει σημαντικά αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται  

σε χρεόγραφα που έχουν ή είναι πολύ πιθανό να έχουν βραχυπρόθεσμα δυσκολία στην 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους. Χρεόγραφα µε διαβάθμιση CC- εκδίδονται από 

εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλά οικονομικά  μεγέθη  και  ιδιαίτερα  

χαμηλή  ανταγωνιστική  θέση, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που 

τοποθετούνται στο κέντρο του κατώτατου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού 

ανάκτησης με πολύ θετική θεώρηση. 

 

C+ 

Η διαβάθμιση C+ υποδηλώνει πολύ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα µε σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Χρεόγραφα µε διαβάθμιση C+ εκδίδονται από εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από 

επιβαρυμένα οικονομικά μεγέθη τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την πορεία τους, ενώ 

φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο κέντρο του κατώτατου 

τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με θετική θεώρηση. 

 

C 

Η διαβάθμιση C υποδηλώνει πολύ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα µε σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Χρεόγραφα µε διαβάθμιση C εκδίδονται από εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από 

επιβαρυμένα οικονομικά μεγέθη τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την πορεία τους, ενώ 

φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο κέντρο του κατώτατου 

τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης. 
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C- 

Η διαβάθμιση C- υποδηλώνει πολύ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα µε σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Χρεόγραφα µε διαβάθμιση C- εκδίδονται από εταιρείες που  χαρακτηρίζονται από 

επιβαρυμένα οικονομικά μεγέθη τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την πορεία τους, ενώ 

φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο τέλος του κατώτατου 

τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με πολύ θετική θεώρηση. 

 

D+ 

Η διαβάθμιση D+ υποδηλώνει υψηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα µε πολύ σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Χρεόγραφα µε διαβάθμιση D+ εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από τα 

εξαιρετικά επιβαρυμένα οικονομικά μεγέθη τα οποία θέτουν σε σημαντικό κίνδυνο την 

πορεία τους, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο τέλος 

του κατώτατου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης με θετική 

θεώρηση. 

 

D 

Η διαβάθμιση D υποδηλώνει υψηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

χρεόγραφα µε πολύ σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Χρεόγραφα µε διαβάθμιση D εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται από τα 

εξαιρετικά επιβαρυμένα οικονομικά μεγέθη τα οποία θέτουν σε σημαντικό κίνδυνο την 

πορεία τους, ενώ φέρουν προοπτικές ανάκτησης αξίας που τοποθετούνται στο τέλος 

του κατώτατου τεταρτημόριου της κλίμακας του ποσοστού ανάκτησης. 

 

NR 

Το NR υποδηλώνει ότι ο Εκδότης δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις δεδομένων που 

αφορούν το χρεόγραφο ή ότι η ποιότητα των δεδομένων εκτιμάται ανεπαρκής. 

 

NΤ 

Το NΤ υποδηλώνει ότι ο Εκδότης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

ή ότι εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες ρήτρες εξόφλησης του χρεογράφου. 

 

 

 


