Dd
Daily Interest [Ζκεξήζηνο ηφθνο]. Δθαξκφδεηαη ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη ζε
πεξηπηψζεηο ηνθνγιπθηθνχ δαλεηζκνχ.
Daily Official List. Σν επίζεκν εκεξήζην δειηίν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζην νπνίν
πεξηγξάθνληαη νη ζπλαιιαγέο, νη ηηκέο
θιεηζίκαηνο θαη ηα λέα ηεο ζπλεδξίαζεο.
Daily Settlement. Ζ εκεξήζηα εθθαζάξηζε ησλ κεηνρψλ θαη ησλ παξαγψγσλ
ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην.
Daily Trading Limit [Ζκεξήζην Όξην
Γηαπξαγκάηεπζεο]. Σν αλψηαην ή θαηψηαην φξην ζπλαιιαγψλ πνπ ηζρχεη ζην
θάζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ή πξντφλησλ.
Γηα ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ
(Υ.Α.Α.) ην φξην είλαη 8% ηεο αμίαο ηνπ
θάζε αμηφγξαθνπ. Όηαλ ε ηηκή ελφο αμηφγξαθνπ θηάζεη ην αλψηαην ή θαηψηαην
φξην, ηφηε ιέγεηαη φηη έθαλε limit-up ή
limit-down αληίζηνηρα. Με ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φηαλ κηα εηαηξεία εηζάγεη
ηε κεηνρή ηεο ζην Υ.Α.Α., γηα ηηο πξψηεο
ηξεηο ζπλεδξηάζεηο δελ ηζρχνπλ ηα φξηα
ζπλαιιαγψλ.
Daimyo Bond. Ηαπσληθφ νκφινγν πνπ
πέξα απφ ηελ Ηαπσληθή αγνξά εθδίδεηαη
απφ ηε Γηεζλή Σξάπεδα (World Bank)
θαη ζηελ αγνξά επξσνκνιφγσλ.
Daisy Chain [Αιπζίδα καξγαξίηαο]. Ζ
ηερλεηή άλνδνο ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο
κηαο κεηνρήο απφ επηηήδεηνπο, κε ζπλερείο
αγνξαπσιεζίεο ησλ ηδίσλ ηεκαρίσλ. Ζ
απμεκέλε εκπνξεπζηκφηεηα πξνθαιεί ην
ελδηαθέξνλ αλππνςίαζησλ επελδπηψλ, νη
νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. ηε ζπλέρεηα νη επηηήδεηνη πξνβαίλνπλ ζηε καδηθή πψιεζή ηεο, αθήλνληαο
ηνπο επελδπηέο εγθισβηζκέλνπο ζε κηα
κεηνρή ρσξίο δήηεζε.
Dalasi (D). Σν λφκηζκα ηεο Γθάκπηα. Τπνδηαηξείηαη ζε εθαηφ bututs.
Damages [Απνδεκίσζε]. Απνδεκίσζε
πνπ δίλεηαη ιφγσ νηθνλνκηθήο δεκίαο απφ
αζέηεζε ζπκβνιαίνπ, ή ιφγσ πξνζβνιήο

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Υσξίδνληαη ζε δχν
είδε: 1) Liquidated Damages: Σν χςνο
ηεο νπνίαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρξεκαηηθά εθ ησλ πξνηέξσλ. Δηδηθή κνξθή ηεο
είλαη ε Statutory Damages φπνπ ππάξρεη
άκεζε εκπινθή ηνπ Νφκνπ ζηελ φιε δηαδηθαζία. 2) Unliquidated Damages: Σν
χςνο ηεο πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ
απφ δηθαζηήξην.
Dangling Debit [Αησξνχκελε ρξέσζε].
Πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη κε ηελ θάιπςε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ησλ ΖΠΑ γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θαινχ νλφκαηνο θαη
ηεο πειαηείαο κίαο επηρείξεζεο κε ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ Φήκεο θαη
Πειαηείαο (Goodwill Account) θαη ηελ
αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. ηελ Διιάδα ηζρχνπλ
άηππα ηα παξαπάλσ θαη ελψ πξαθηηθά
ζεσξείηαη θεθάιαην ην θαιφ φλνκα θαη ην
πειαηνιφγην κηαο επηρείξεζεο (ν Αέξαο),
ινγηζηηθά δελ ππάξρεη πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο.
Data Bank [Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ]. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο εμεχξεζεο
πιήζνπο πιεξνθνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Ζ/Τ).
Data Base [Βάζε Γεδνκέλσλ]. Δθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο Ζ/Τ φπνπ πιεξνθνξίεο
ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο
γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε.
Data Stream. Σν ζχζηεκα ζχγρξνλεο
(On Line) κεηάδνζεο ησλ ζπλαιιαγψλ
ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, δειαδή ηεο θίλεζεο
ηνπ φγθνπ θαη ησλ ηηκψλ ησλ αμηφγξαθσλ.
Dated Date [Υξνλνινγεκέλε εκεξνκελία]. Ζκεξνκελία απφ ηελ νπνία αξρίδεη λα
ππνινγίδεηαη ν ηφθνο ελφο νκνιφγνπ ή
ρξενγξάθνπ γεληθά ζηελ πξσηνγελή αγνξά.
Dated Securities [Υξνλνινγεκέλνη ηίη-
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Date of Issue [Ζκεξνκελία Δθδφζεσο].
Δίλαη ε επίζεκε εκεξνκελία έθδνζεο ελφο νκνιφγνπ, κίαο κεηνρήο, ή ελφο ηίηινπ
ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. Αθφκε, είλαη θαη ε
εκεξνκελία έλαξμεο ελφο αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνιαίνπ. Ο φξνο έρεη επξεία ρξήζε
θαη ζε κε νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ζηνλ Σχπν.
Date of Record or Record Date [Ζκεξνκελία
θαηαγξαθήο]. Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ
νπνία πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ
ηίηιν κίαο κεηνρήο ν επελδπηήο ψζηε λα
δηθαηνχηαη κέξηζκα. Ζ εκεξνκελία αλαθνηλψλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηεο εηαηξίαο ην νπνίν απνθαζίδεη επίζεο
ηνπο φξνπο, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ
κεξίζκαηνο.

Date Of Redemption Or Redemption
Date [ Ζκε ξνκελία εμ φθιεζεο ] .

[Δθπιήξσζε]. Δίλαη ε πξάμε θαηά ηελ
νπνία γίλεηαη ε εμφθιεζε θάπνηνπ δαλείνπ
ε θάπνηνπ ρξένπο γεληθφηεξα. Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε εμφθιεζε πξέπεη λα
ιάβεη ρψξα νλνκάδεηαη (redemption
date). Έρεη φκσο θαη κηα αθφκε έλλνηα θαη
είλαη ε ρξεκαηηθή αμία ελφο ρξενγξάθνπ
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία πψιεζήο ηνπ.
Dating or Seasonal Dating. Ζ αχμεζε
ηνπ θαζηεξσκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ πίζησζεο ζε κία εκπνξηθή ζπλαιιαγή, ζπλήζσο
ιφγσ απμεκέλσλ επνρηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, απνπιεξσκή πξνκεζεπηή κε επηηαγή έμη κελψλ απφ Super
Market αληί ηεο θαζηεξσκέλεο δίκελεο ή
ηξίκελεο ηεο αγνξάο.
Dawn Raid (Βξεηαληθφο φξνο). Πεξηγξάθεη ηελ επηζεηηθή ηαθηηθή κηαο εηαηξείαο Α, λα δψζεη εληνιή γηα αγνξά φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ κεηνρψλ κηαο εηαηξείαο - Β,
κε ην άλνηγκα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Έηζη
ε εηαηξεία - αγνξαζηήο ζα βξίζθεηαη ζε
πιενλεθηηθή ζέζε πξηλ πξνιάβεη ε εηαηξεία - Β λα θαηαιάβεη φηη έρεη γίλεη ζηφρνο
αγνξάο. Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία έρεη πεξηνξίζεη ηελ ηαθηηθή απηή, επηηξέπνληαο
κφλν 15% ησλ κεηνρψλ κηαο εηαηξείαο λα
κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ κε ηνλ ηξφπν
απηφ. Δπηπιένλ, ν αγνξαζηήο ζα πξέπεη
ζηε ζπλέρεηα λα πεξηκέλεη επηά εκέξεο
γηα λα αγνξάζεη άιιεο κεηνρέο ηεο ίδηαο

Day to Day Money

εηαηξείαο.

DAX (Deutsche Aktienindex). Ο δείθ-

ηεο ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηξηάληα blue-chip
ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Φξαγθθνχξηεο.
Daybook. Λνγηζηηθφ βηβιίν Δζφδσλ - Δμφδσλ.
Day Loan [Ζκεξήζηνο δαλεηζκφο]. Ζκεξήζηνο δαλεηζκφο απφ κηα ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία γηα ηελ εμφθιεζε κεηνρψλ
θαηά ηελ εθθαζάξηζε. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ απηψλ απνηεινχλ ηελ εγγχεζε ηνπ
δαλείνπ. Ζ ηαθηηθή απηή δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα.

Day of Deposit to Day of Withdrawal
Account. Δίδνο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ

φπνπ ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο ηνθίδεηαη κε
βάζε ηνλ αθξηβή αξηζκφ εκεξψλ πνπ ην
πνζφ βξίζθεηαη σο θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα.
Day Order [Ζκεξήζηα εληνιή]. Δίλαη ε
ζπλεζηζκέλε εληνιή αγνξάο ή πψιεζεο
αμηφγξαθσλ απφ θάπνηνλ επελδπηή πξνο
ηα φξγαλα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Ζ εληνιή
ηζρχεη κφλν γηα ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία
δίλεηαη ζηνλ αληηθξηζηή θαη κέρξη λα εθηειεζζεί ιφγσ επλντθψλ ζπλζεθψλ, ή λα
αθπξσζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ επελδπηή.
Days of Grace [Πεξίνδνο ράξηηνο]. Πεξίνδνο ράξηηνο γηα απνπιεξσκή θάπνηνπ
ρξένπο πέξα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηνπ. Δπίζεο, νη ηξεηο κέξεο δηνξία κέζα
ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα γίλνπλ νη εμνθιήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ κεηαμχ επελδπηψλ
θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ γηα αγνξαπσιεζίεο αμηφγξαθσλ.
Day of the Week Effect. Ζ εκπεηξηθή
παξαηήξεζε ηεο θαλνληθφηεηαο κε ηελ
νπνία νη απνδφζεηο ζην ρξεκαηηζηήξην
είλαη κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε κέξα ηεο εβδνκάδνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο. ην Υ.Α.Α. ηέηνηα κέξα είλαη ε Παξαζθεπή, φπνπ νη
απνδφζεηο είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξεο
(γίλεηαη δηφξζσζε).
Day to Day Money. Υξήκαηα πνπ δαλείδνληαη νη Σξάπεδεο, γηα 24 ψξεο, ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Σα επηηφθηα ηνπ δαλεηζκνχ απηνχ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο
δήηεζεο ή ηεο θξίζεο πνπ ηνλ πξνθαιεί,
κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα (50%, 100%, 200%, θιπ). ’ απηά
ηα πςειά επηηφθηα ζηεξίδνληαη γηα ηηο
απνδφζεηο ηνπο θαη ηα δηαηξαπεδηθά επελ-

Day swap
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δπηηθά πξνγξάκκαηα Roll Over. Λέγεηαη
Λέγεηαη θαη Markdown ή Underwriting
επίζεο θαη Overnight Money
Spread.
Day swap.  swap structures.
Deal Flow. Ρπζκφο λέσλ ζπκθσληψλ πνπ
Day Trade or Intra-day trade. Αγνξά θιείλνληαη απφ επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο
θαη πψιεζε κίαο κεηνρήο κέζα ζηελ ίδηα
ή ξπζκφο λέσλ αηηήζεσλ πνπ ζπκπιεξψκέξα. πλεζηζκέλε πξαθηηθή ρξεκαηηζλνληαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
ηψλ γηα εμαζθάιηζε θεξδψλ ζε θαζεκεξη- Dealing Floor (ηηο ΖΠΑ ιέγεηαη θαη
λή βάζε ηφζν γηα ηνπο επελδπηέο ηνπο
Pit) Ο ρψξνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ φπνπ
φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο.
γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο. Δθεί βξίζθνληαη
Dead Cat Bounce. Ηδησκαηηθή έθθξαζε νη αληηθξηζηέο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ
πνπ πεξηγξάθεη ηελ απφηνκε άλνδν ησλ
εηαηξεηψλ, νη νπνίνη κεηαβηβάδνπλ ηηο εληηκψλ ησλ κεηνρψλ κεηά απφ κία κεγάιε
ηνιέο απφ ηνπο επελδπηέο ζην ζχζηεκα
πηψζε. Ζ έθθξαζε δελ θαιχπηεη αλφδνπο
ζπλαιιαγψλ. Λέγεηαη θαη Trading Floor.
πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο, πξνο ην Dealing Room.  Dealing Floor.
ρξεκαηηζηήξην, παξάγνληεο φπσο ε Οιπκ- Deal Stock. Δίλαη ε κεηνρή κίαο εηαηξείαο
πηάδα, ή ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη
πνπ εκπιέθεηαη ζε θάπνηα ζπκθσλία αγννχηε ζπληζηά αιιαγή ηεο ηάζεο ηνπ ρξεξάο ή ζπγρψλεπζεο θαη ηεο νπνίαο ε αμία
καηηζηεξίνπ. πλεζηζκέλε αηηία είλαη ε
ζα κεηαβιεζεί εμαηηίαο ηεο ζπκθσλίαο
πψιεζε κεηνρψλ απφ short sellers κε ηελ
απηήο, φηαλ θαη εθφζνλ απηή ηειηθψο ππξφζεζε λα βγάινπλ θέξδνο απφ ηε ζπλεπνγξαθεί.
ρηδφκελε θαζνδηθή ηάζε.
Dear Money (Βξεηαληθφο φξνο. Ο αληίζDeadweight Debt. Γάλεην πνπ ιακβάλε- ηνηρνο ακεξηθάληθνο είλαη, Tight Money).
ηαη ρσξίο αληηθεηκεληθή εγγχεζε. ηελ
Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή πςειψλ επηηνθίσλ,
θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη ηα δηάθνξα
ζθιεξψλ ειέγρσλ θαη ηδηαίηεξσλ δπζθνθξαηηθά εμσηεξηθά δάλεηα.
ιηψλ δαλεηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο. Ζ πνιηDealer or Market-Maker [Δκπνξεπφκελνο]. ηηθή απηή εκπνδίδεη ηηο λέεο επελδχζεηο
Γεληθά, ν έκπνξνο. ην ρξεκαηηζηήξην,
θαη ηελ αλάπηπμε.
νλνκάδεηαη ν ρξεκαηηζηήο ή ν ζεζκηθφο Death-Backed Bonds. Δίδνο δαλεηαθψλ
επελδπηήο ν νπνίνο αγνξάδεη αμηφγξαθα
νκνιφγσλ κε εγγχεζε αζθαιηζηηθνχ ζπκγηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ραξηνθπιάθην θαη
βνιαίνπ. Ζ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ γίζηε ζπλέρεηα πνπιάεη ζε κηθξνεπελδπηέο,
λεηαη είηε απφ ηνλ δαλεηνιήπηε, είηε απφ
απφ ηηο κεηνρέο πνπ έρεη ζην απφζεκά ηνπ
ην αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην ζε πεξίπησζε
(φρη απ’ επζείαο απφ ηελ ζπλεδξίαζε σο
πνπ ν δαλεηνιήπηεο πεζάλεη.
broker).
Death Benefit. Σα ρξήκαηα πνπ απνπιεDealer Bank [Δκπνξεπφκελε ηξάπεδα]. ξψλεη έλα ηζφβην αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην
Σξάπεδα ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ αλαδνκε ην ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
ρή θαη εκπνξία δεκνηηθψλ νκνιφγσλ Death Duties (Ακεξηθαληθφο φξνο - θαηά
(municipal bonds).
ιέμε: ππνρξεψζεηο ζαλάηνπ). Αληίζηνηρνο
Dealer Market or Auction Market). Ζ ηνπ Διιεληθνχ θφξνπ θιεξνλνκηάο γηα
αγνξά αμηφγξαθσλ φπνπ νη αγνξαπσιεζίηελ αθίλεηε πεξηνπζία.
εο γίλνληαη κεηαμχ ζεζκηθψλ επελδπηψλ Death Futures. Σν αζθαιηζηηθφ ζπκβφκε πιεηζηεξηαζκφ. Παξάδεηγκα Dealer
ιαην ελφο αζζελή κε αλίαηε αζζέλεηα πνπ
Market είλαη νη πιεηζηεξηαζκνί ησλ νκνέρεη αγνξαζηεί απφ κηα επελδπηηθή εηαηιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ.
ξεία, έλαληη κηαο εθάπαμ πιεξσκήο πξνο
Dealer Paper. Δίδνο εκπνξηθήο νκνινγίαο ηνλ αζζελή. Ζ εηαηξεία ζηε ζπλέρεηα εηζγηα ηελ πψιεζε ηεο νπνίαο ε εθδίδνπζα πξάηηεη ηελ αζθάιεηα, φηαλ πεζάλεη ν
εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί δίθηπν κεζαδφλησλ αζζελήο.
dealers, δηφηη ιφγσ κεγέζνπο δε δηαζέηεη Death Play. Ζ αγνξά κεηνρψλ κηαο εηαηδηθφ ηεο δίθηπν πσιήζεσλ.
ξίαο κε βάζε ηελ πξφβιεςε φηη ν αλακεDealer’s Spread. Σν δηάζηεκα αλάκεζα λφκελνο ζάλαηνο ελφο βαζηθνχ ζηειέρνπο
ζε κία αλψηεξε θαη κία θαηψηεξε ηηκή
ηεο εηαηξίαο ζα πξνθαιέζεη άλνδν ζηελ
πνπ δεηάεη έλαο dealer, φηαλ δίλεη κία
αμία ηεο κεηνρήο.
εληνιή αγνξάο ή πψιεζεο αμηφγξαθσλ. Death Valley Curve. Δίλαη ε ρξνληθή

- 167 ζηηγκή ζηελ εμέιημε κηαο λενζχζηαηεο
εηαηξείαο, φηαλ δελ έρεη αξρίζεη αθφκε λα
έρεη εηζνδήκαηα θαη νη ζπζζσξεπκέλεο
δαπάλεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο έρνπλ
εμαληιήζεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο λέσλ
θεθαιαίσλ, γηα ηα ηξέρνληα έμνδα ιεηηνπξγίαο.
Debenture [Αμηφγξαθν, Γξακκάηην, Οκφινγν]. 1) Μαθξνπξφζεζκν δάλεην πνπ
ιακβάλεη κηα εηαηξεία, κε εγγχεζε ηε θήκε ηεο (Naked Debenture) ή ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία (Secured Debenture).
Ζ ζπκθσλία γηα ηελ αλάιεςε απηνχ ηνπ
δαλείνπ ιέγεηαη Indenture. Σν δάλεην
απηφ, ζπλήζσο, έρεη πξνζδηνξηζκέλε εκέξα απνπιεξσκήο, θαζψο επίζεο θαη ζηαζεξφ ηφθν, ν νπνίνο πξέπεη λα απνπιεξσζεί πξψηα γηα λα κπνξεί ε εηαηξεία λα
δψζεη κέξηζκα. ηε Μεγάιε Βξεηαλία ηα
δάλεηα απηά είλαη πάληνηε αζθαιηζκέλα
(secured debentures) κε εγγχεζε, είηε έλα
ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
(fixed charge), είηε ζπλνιηθά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο (floating
charge). ηηο ΖΠΑ αληίζεηα, ηα δάλεηα
απηά είλαη πάληνηε κε αζθαιηζκέλα
(naked debentures). 2) θξαγηζκέλν επίζεκν έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο
ηνπ δαλείνπ (επίζεο Debenture Bond). 3)
Δίδνο ηξαπεδηθνχ αμηφγξαθνπ γηα ηελ θάιπςε εηαηξηθνχ δαλείνπ.
Debenture Bond (Ακεξηθαληθφο φξνο).
Λέγεηαη γεληθά ην κε αζθαιηζκέλν καθξνπξφζεζκν δάλεην, θαζψο επίζεο θαη ην
πηζηνπνηεηηθφ ησλ φξσλ απηνχ ηνπ δαλείνπ (βιέπε Debenture /2 θαη Naked Debenture).
Debenture Capital. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ
ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ ιακβάλεη κηα εηαηξεία, κε εγγχεζε ηε θήκε ηεο
ή ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία.
Debenture Holder. Σν λνκηθφ ή θπζηθφ
πξφζσπν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα
ρξεφγξαθν Debenture κηαο εηαηξίαο.
Debenture Issue. Ο καθξνπξφζεζκνο
δαλεηζκφο κηαο εηαηξείαο κέζσ ηεο
έθδνζεο ρξενγξάθσλ Debenture.
Debenture Register. Δίλαη ε ιίζηα ησλ
δαλεηνδνηψλ (Debenture Holders) κηαο
εηαηξείαο πνπ έρεη ιάβεη καθξνπξφζεζκν
δάλεην Debenture. Λέγεηαη θαη Register
of Debentures.
Debenture Stock. Μεηνρέο πνπ δηαζέηεη

Debit Entry

ζηελ αγνξά κηα εηαηξεία κε εγγχεζε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. Δίλαη θάηη κεηαμχ ρξενγξάθνπ θαη αμηφγξαθνπ, εθφζνλ
πιεξψλεη ζηαζεξφ ηφθν ζε ζπγθεθξηκέλα
ρξνληθά δηαζηήκαηα σο ρξεφγξαθν, αιιά
ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο αληηκεησπίδεηαη σο Μεηνρή Πξνηίκεζεο (Preffered Stock) θαη φρη σο Υξένο.
Debitable. Απηφ ην νπνίν κπνξεί λα ρξεσζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο ινγηζηηθφο
ινγαξηαζκφο (debitable account) ή έλα
πνζφ (debitable amount).
Debit Balance [Υξεσζηηθφ Ηζνδχγην]. 1)
ηελ Λνγηζηηθή είλαη ην ηζνδχγην ελφο
ινγαξηαζκνχ φπνπ ζπλνιηθά έρεη ρξεσζεί
κεγαιχηεξν πνζφ απφ φηη έρεη πηζησζεί.
Όηαλ ιέγεηαη γηα ηελ εηαηξεία γεληθά φηη
παξνπζηάδεη ρξεσζηηθφ ηζνδχγην, ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία ρξσζηάεη πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα απφ φζα έρεη ιάβεη ή έρεη λα ιαβαίλεη. 2) Υξήκαηα πνπ ρξσζηάεη έλαο
επελδπηήο ζην ρξεκαηηζηή ηνπ, φηαλ έρεη
αγνξάζεη κεηνρέο κε δαλεηζκφ. ηελ Διιάδα αλάινγνο δαλεηζκφο, πξνο ην παξφλ,
απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Νφκν.
Debit Card [Υξεσζηηθή θάξηα]. Πιαζηηθή θάξηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο
γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηνπο
ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Δπηηξέπεη ηελ αλάιεςε ξεπζηνχ ρξήκαηνο φιν ην εηθνζηηεηξάσξν απφ ηηο απηφκαηεο κεραλέο (ΑΣΜ)
ηεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη ηελ άκεζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε γηα αγνξέο ηνπ απφ ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο
πνπ έρνπλ on-line ζχλδεζε κε ηελ ηξάπεδα. Δηθάδεηαη, φηη ζηαδηαθά νη θάξηεο δηεπθφιπλζεο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο επηηαγέο ζηηο ζπλαιιαγέο. ηηο
ΖΠΑ ιέγνληαη θαη Asset Cards.
Debit Column or Debit Side. Ζ αξηζηεξή ζηήιε ελφο ινγαξηαζκνχ φπνπ γίλνληαη νη ρξεσζηηθέο εγγξαθέο.
Debit Entry. Δγγξαθή ρξέσζεο ελφο ινγαξηαζκνχ. Με ην ζχζηεκα δηπιήο εγγξαθήο πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα, κηα εγγξαθή
ρξέσζεο ελφο πνζνχ ζ’ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο, αληηζηνηρεί πάληα ζε
κηα αλάινγε πίζησζε ηνπ ηδίνπ ζπλνιηθά
πνζνχ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο.
Debit Note. εκείσκα πνπ δίδεηαη απφ
έλαλ νθεηιέηε θαη φπνπ αλαθέξεηαη
(ζπλήζσο ελππφγξαθα) ην νθεηιφκελν

