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Abstract

This academic paper is aimed to explore, identify and analyse the various Exchange Traded Funds 

(ETF) markets in combination with its structure aspects. The first part of the thesis is based on the 

regulation and compliance of the Exchange Traded Fund industry in USA, Europe and Greece. 

Reference to the effects of the strategy and structure of those markets is also conducted. The second

important issue examined in this research paper is the analysis of the structures and the purpose of 

its operation with findings and examples based on real market situations. The study is based on a 

number of research papers and books of Exchange Traded Funds and aims to give a clear 

understanding of all the efforts required for creating a successful Exchange Traded Fund market 

environment. Furthermore global market statistics and analysis of the Greek ETF market is 

conducted. Finally, there is a brief summary and general conclusions are presented. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η επιλογή του θέματος ως πτυχιακή εργασία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

έγινε με σκοπό να διερευνηθεί ένα νέο σχετικά χρηματοοικονομικό προϊόν για το 

οποίο δεν υπήρξε κατά το παρελθόν κάποια αντίστοιχη εργασία ή άλλη 

ολοκληρωμένη αναφορά στον Ελληνικό χώρο, εξ όσων γνωρίζω. 

Κατά το αρχικό στάδιο και στην προσπάθεια συγκέντρωσης υλικού για την 

πραγματοποίηση της εργασίας παρατηρήθηκε ότι λόγο του σχετικά σύντομου χρόνου 

ύπαρξης των ETF η εύρεση ερευνητικών εργασιών ( Research Papers ) ήταν σχετικά 

δύσκολη και περιορισμένη. Η πλειοψηφία των ερευνητικών εργασιών ασχολείται 

αποκλειστικά με την καταγραφή του Tracking Error και την σύγκριση προϊόντων 

ETF με άλλες συσχετιζόμενες επενδύσεις, όπως τα Αμοιβαία κεφάλαια. Αν και κατά 

το χρόνο δημοσίευσης αυτών των εργασιών η μεθοδολογία ήταν πρωτότυπη, πλέον 

σχεδόν κάθε εκδότης ETF προσφέρει αντίστοιχες αναλύσεις που είναι ευρέως 

διαθέσιμες στο κοινό μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους. 

Βασικές πηγές άντλησης πληροφόρησης αποτέλεσαν πρόσφατες εκδόσεις 

ξενόγλωσσων βιβλίων, καθώς στην Ελληνική αγορά η μόνη αναφορά σε ETF γίνεται 

σε ενημερωτικά φυλλάδια του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ωστόσο καθώς τα ETF είναι 

ένα νέο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο προϊόν αρκετά βιβλία είχαν ελλιπή

πληροφορίες και χωρίς αρκετή ανάλυση διότι ο μετασχηματισμός των δομών και οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν σε εξέλιξη, ακόμη και σε εκδόσεις του 2010 

παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στη θεματολογία . Σημαντικά στοιχεία όμως

αντλήθηκαν από ενημερωτικά φυλλάδια μεγάλων εκδοτών ETF, από τα 

πληροφοριακά δελτία έκδοσης ETF και αναλύσεις μεγάλων Οικονομικών 

Οργανισμών.

Πιστεύω ότι η παρούσα εργασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο, στο οποίο 

γίνεται ολοκληρωμένη αναφορά σε ένα ενιαίο κείμενο όλων των θεμάτων σχετικά με 

την δομή, λειτουργία και αγορά των ETF. Η βιβλιογραφία δεν έχει προλάβει να 

ενσωματώσει τις νέες ολοένα και ποιό σύνθετες δομές και συνήθως κάθε βιβλίο 

αναφέρεται και εμβαθύνει σε συγκεκριμένα θέματα αγνοώντας άλλες πτυχές όπως 

π.χ. η λογιστική διαχείριση για απόκρυψη κεφαλαιακών κερδών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ( E.T.F. ) αποτελούν μια σημαντική 

καινοτομία στον κόσμο των επενδύσεων, αν και εμφανίστηκαν στην αρχή της 

δεκαετίας του 90 μόλις τα τελευταία χρόνια έγιναν ευρέως γνωστά και άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες επενδυτές. Όπως γίνεται αντιληπτό από την 

ονομασία τους, έχουν κάποια χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων όμως η 

λειτουργία και χρησιμότητα τους υπερβαίνει τα στενά όρια των αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Στην Ελλάδα το νέο αυτό χρηματοοικονομικό προϊόν αντιμετωπίζεται 

κυρίως ως ένα είδος αμοιβαίου κεφαλαίου όπως προκύπτει και από την επίσημη 

ονομασία (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) σε σχέση με την Αγγλική 

(Exchange Trade Funds ) στην οποία δεν υπάρχει η λέξη Mutual (αμοιβαίο). Όπως 

θα αναλυθεί αργότερα τα ETF μπορεί να μοιάζουν με αμοιβαία κεφάλαια κατά την 

δημιουργία τους αλλά στη συνέχεια έχουν ελάχιστες ομοιότητες με τα κλασσικά 

Αμοιβαία κεφάλαια. Στην εργασία θα γίνει κυρίως η χρήση του όρου Exchange Trade

Funds ( ETF ) χωρίς να υπονοείτε κάτι διαφορετικό αν σε μερικές περιπτώσεις 

αναφέρεται ο όρος Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Δ.Α.Κ.).

Στην Αμερική ο όρος ETF για τους ειδικούς και κυρίως τους νομοθέτες δεν 

αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, αλλά ένα σύνολο 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με ίδια χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικούς κανόνες 

στη δημιουργία και λειτουργία.

Ένα Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ( E.T.F. ) στη γενική του μορφή είναι 

ένα καλάθι μετοχών ή άλλων επενδυτικών στοιχείων ( νομίσματα, εμπορεύματα, 

μέταλλα κ.τ.λ.) στο οποίο διάφοροι επενδυτές μπορούνε να αποκτήσουν μερίδια με τη 

μορφή μετοχών. Στην πλειοψηφία τους τα περισσότερα E.T.F. έχουν ως σκοπό να 

αναπαραστήσουν ένα δείκτη και να ακολουθήσουν τις μεταβολές του, όμως καθώς 

περνούν τα χρόνια οι επενδυτές χρησιμοποιούν τα ETF ως μέσο για να επενδύσουν 

σε προϊόντα, γεωγραφικές περιοχές και νομίσματα που είναι δύσκολο  να 

εμπορευτούν απευθείας λόγο φυσικών ή άλλων εμποδίων και κινδύνων, για 

παράδειγμα η αγορά μετοχών σε Ασιατικές χώρες ή η αγορά και φύλαξη ράβδων 

χρυσού. Καθώς αυτά τα προϊόντα εξελίσσονται προσφέρουν νέες δυνατότητες στους 

υποψήφιους επενδυτές και πλέον ο σκοπός τους δεν είναι απλά η αντιγραφή της 

απόδοσης ενός δείκτη αλλά πιο σύνθετες αποδόσεις όπως διπλάσια ή τριπλάσια 
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απόδοση έναντι της πραγματικής απόδοσης ενός δείκτη, τέτοια προϊόντα 

χαρακτηρίζονται ως Performance Products και επιδιώκουν θετικό συντελεστή Alpha.

Οι δύο χαρακτηριστικές κατηγορίες ETF με βάση το σκοπό τους είναι τα προϊόντα 

Παθητικής και Ενεργής διαχείρισης, ο διαχωρισμός αφορά το σκοπό δημιουργίας του 

προϊόντος δηλαδή αν προσπαθούν να αντιγράψουν την απόδοση ενός δείκτη ή 

προσπαθούν να επιτύχουν διαφοροποιημένες αποδόσεις.



4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Η Δημιουργία του Πρώτου ETF και η Εξέλιξή τους

Ως πρώτο E.T.F., σύμφωνα με τα σημερινά χαρακτηριστικά τους, θεωρείται το  

SPDRs1 (SPDR Trust, Series 1) γνωστό και ως Spiders που δημιουργήθηκε το 1993 

από την State Street Global Advisors και είχε ως σκοπό την αναπαραγωγή του 

Αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500. Πριν τη δημιουργία του SPDRs

υπήρξαν τρείς ακόμη προσπάθειες δημιουργίας κάποιων E.T.F. δύο εκ των οποίων

σταμάτησαν τη λειτουργία τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα λόγο της 

δομής τους και των νομικών κενών που υπήρχαν, αυτά ήταν το Cash Index

Participation και το Index Participation Shares στο χρηματιστήριο της Philadelphia το 

1989.  Το τρίτο δημιουργήθηκε και αυτό την ίδια χρονιά στο χρηματιστήριο του 

Toronto, με τίτλο Toronto Stock Exchange Index Participation Shares γνωστό ως 

TIPS και το οποίο θεωρείται αρκετά κοντά στη φιλοσοφία της δομής και λειτουργίας 

των σημερινών Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ( E.T.F. )2  και 

σταμάτησε τη λειτουργία του το 2000. Η δημιουργία του αποσκοπούσε στην 

αναπαραγωγή ενός δείκτη 35 μετοχών.

Βασικό έναυσμα για τη νομική κάλυψη των E.T.F. στην Αμερική αποτέλεσε το 

Investment Company Act Release No. 17809 από την S.E.C. το 1990 ύστερα από τη 

παρότρυνση των νομικών συμβούλων Leland, O’Brien and Rubinstein (LOR) που 

αργότερα και μετά από πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια το Δεκέμβριο του 1992 θα 

δημιουργούσαν το SuperTrust, ένα καινοτομικό χρηματοοικονομικό προϊόν που 

έμοιαζε με E.T.F.  άλλα δε γνώρισε μεγάλη επιτυχία λόγο των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που είχε και ουσιαστικά απευθύνονταν αποκλειστικά σε μεγάλους 

θεσμικούς επενδυτές. 

                                                          
1 Richard Ferri (2008), The ETF Book all you need to know about ETF, John Wiley & Sons, 1st ed.
2 Todd Lofton (2007), Getting Started in ETF, John Wiley & Sons, 1st ed.
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1.2 Κατηγοριοποίηση των ETF και το Νομικό τους Πλαίσιο στις 

Η.Π.Α

Στη καθημερινότητα επικράτησε ο όρος ETF για ένα σύνολο ομοειδών επενδυτικών 

προϊόντων όχι μόνο μεταξύ των απλών επενδυτών αλλά ακόμη και μεταξύ των 

βασικών εμπλεκόμενων ( εκδότες, διαπραγματευτές κ.τ.λ.) στην αγορά των ETF. Ο 

σωστός όρος για όλα αυτά τα ομοειδή προϊόντα είναι ETP (Exchange Traded

Portfolios). Τα ETP (Exchange Traded Portfolios) στην Αμερικανική αγορά 

διαχωρίζονται με βάση δύο κριτήρια, τον τρόπο λειτουργίας και το νομικό τους 

πλαίσιο. Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το κριτήριο του νόμου στον οποίο 

εμπίπτουν.

Στις Η.Π.Α. υπάρχουν δύο βασικοί νόμοι σχετικά με τις εταιρείες επενδύσεων ο 

Investment Company Act του 1933 και του 1940 που περιγράφουν τον τρόπο 

λειτουργίας εταιρειών και σχημάτων που ασχολούνται με επενδύσεις και κατά κύριο 

λόγο των Αμοιβαίων κεφαλαίων. Η Αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς SEC, είναι 

αρμόδια για την ένταξη του κάθε προϊόντος στο αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο.  

Χωρίς να εμβαθύνουμε αρκετά στους δύο αυτούς νόμους θα αναφέρουμε 

χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα που μας είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε τη 

διαφοροποίηση και τη λογική της κατηγοριοποίησης για τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα στα οποία αναφερόμαστε. 

Ο νόμος του 1933 ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης του 

1929. Ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εισαγωγή μετοχών στη πρωτογενή αγορά 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι μετοχές εμπορεύονται στη δευτερογενή αγορά 

αλλά και τα αμοιβαία κεφάλαια. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι αναγνωρίζει 

στον επενδυτή το δικαίωμα κατοχής στα υποκείμενα στοιχεία της επένδυσης. 

Ο πρώτος νόμος του 1933 δεν ήταν αρκετός για να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στο 

κοινό και έτσι το Κονγκρέσο ψήφισε το 1940 τον αντίστοιχο νόμο, γνωστό και ως 40 

ACT. Ως κύριο στόχο είχε να ρυθμίσει τη λειτουργία των επενδυτικών εταιρειών και 

σχημάτων. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο δεν δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας ( 

φυσική ιδιοκτησία ) πάνω στα επενδυτικά στοιχεία που απαρτίζουν το επενδυτικό 

σχήμα ( μετοχές, εμπορεύματα, νομίσματα, κτλ) 
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Στο τέλος του 2010 το 90% των ETF λειτουργούσαν υπό τον νόμο του 1940 ενώ το 

υπόλοιπο 10% με βάση το νόμο του 1930

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα 

κατηγοριοποιημένα με βάση το νομικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτουν. 

Πίνακας 1.1 Νομική κατηγοριοποίηση 

1940 ACT – Χωρίς δικαίωμα 
ιδιοκτησίας

1933 ACT – Με δικαίωμα ιδιοκτησίας

E.T.F. Exchange Traded Notes (ETN)

Open End Funds Grantor Trusts

Unit Investment Trusts (UIT) Limited Partnerships

Exchange Traded Commodities (ETC)

Σύμφωνα με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE)3 τα παραπάνω προϊόντα 

έχουν τα εξής χαρακτηριστικά.

Exchange Traded Funds (ETF) : Είναι το πιο διαδεδομένο προϊόν στην κατηγορία και 

για το λόγο αυτό η ονομασία του έχει επικρατήσει έναντι όλων των παρεμφερών 

προϊόντων. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η αντιγραφή της απόδοσης ενός δείκτη ή 

χαρτοφυλακίου ενώ επιτρέπεται η δυνατότητα δανεισμού μετοχών και η χρηματική 

διαχείριση. Η αντιγραφή της απόδοσης του δείκτη μπορεί να γίνει είτε με τη μέθοδο 

της ολικής αναπαραγωγής είτε με τη δειγματοληπτική μέθοδο (Sampling). Η 

νομοθεσία απαιτεί ένα ανεξάρτητο συμβούλιο (Board of Trustees) που ασκεί τη 

γενική εποπτεία του σχήματος. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το βασικό 

χαρακτηριστικό τους για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ETF είναι η προστασία του 

επενδυτή, η φορολογική εξοικονόμηση που προσφέρουν και η υπαγωγή τους στη 

νομοθεσία 40 ACT. Ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχει ως σχήμα αλλά προσδιορίζει όλα 

τα προϊόντα που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά και υπάγονται στο νόμο του 1940, ο 

προσδιορισμός του είχε κάποιο νόημα κατά την έναρξη αυτών των επενδυτικών 

σχημάτων όπου δεν υπήρχε η σημερινή ποικιλία σε δομές ETF.

                                                          
3 http://www.nasdaq.com/investing/etfs/etfa-ETF-product-structures.aspx
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Open End Funds : Στη βιβλιογραφία τα συναντούμε και ως RIC (Regulated 

Investment Companies). Η νομοθεσία δεν απαιτεί από αυτά τα σχήματα να 

αναπαριστούν 100% τον δείκτη, αλλά μπορούνε να βελτιστοποιούν το χαρτοφυλάκιό 

τους έτσι ώστε να αντιγράφουν τις αποδόσεις ενός δείκτη με μεγάλη επιτυχία. 

Στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι ένας δείκτης μπορεί να αναπαραχθεί με την κατοχή 

λιγότερου από το 50% των στοιχείων που τον απαρτίζουν4. Στο συγκεκριμένο 

επενδυτικό σχήμα επιτρέπεται η χρήση σχεδόν όλων των επενδυτικών εργαλείων 

όπως παράγωγα ή ο δανεισμός μετοχών (lending) ενώ τα μερίσματα 

επανεπενδύονται. Λόγο της μεγάλης ελευθερίας που διαθέτουν οι διαχειριστές στην 

επιλογή των στοιχείων η αντιγραφή ενός δείκτη σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να 

μην είναι δεδομένη.

Unit Investment Trusts (UIT) : Βασικό στόχος τους είναι η παρακολούθηση ενός 

δείκτη. Υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν αποκλειστικά και 100% τα στοιχεία του 

δείκτη που ακολουθούν και δεν επιτρέπεται η βελτιστοποίηση, έτσι δεν υπάρχει η 

ανάγκη για ενεργή και εξειδικευμένη διαχείριση. Απαγορεύεται ο δανεισμός των 

μετοχών που κατέχουν και τα μερίσματα διανέμονται σε τακτική βάση, χωρίς τη 

δυνατότητα επανεπένδυσης τους έως τη διανομή και τηρούνται σε άτοκο λογαριασμό 

μέχρι την απόδοσή τους στους μετόχους (Cash Drag). Σε ειδικές περιπτώσεις 

επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί σχετικά με τη στάθμιση των μετοχών οι οποίοι 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Exchange Traded  Notes (ETN) : Είναι η έκδοση χρέους από τραπεζικό ίδρυμα με 

ορισμένη διάρκεια. Ο εκδότης είναι υποχρεωμένος στη λήξη να πληρώσει το 

κεφάλαιο συν την απόδοση ενός  δείκτη με τον οποίο σχετίζεται, χωρίς να δίνονται 

μερίσματα η περιοδικές πληρωμές. Ο εκδότης που λαμβάνει τα κεφάλαια δεν είναι 

υποχρεωμένος να επενδύσει στο δείκτη που ακολουθεί το ETN. Η εξαργύρωση των 

ETN γίνεται αποκλειστικά με μετρητά και όχι σε είδος πχ μετοχές του δείκτη.

Grantor Trusts : Αυτός ο τύπος επένδυσης ακολουθείται από επενδυτικά σχήματα 

που έχουν ως επενδυτικά στοιχεία εμπορεύματα ή μετοχές. Βασικό τους 

χαρακτηριστικό είναι η φυσική κατοχή των στοιχείων από τους επενδυτές και για 

αυτό το λόγο τα Grantor Trusts πρέπει να κατέχουν τα φυσικά στοιχεία στα οποία 

επενδύουν και όχι να λαμβάνουν θέση σε αυτά μέσω Futures, με αυτό τον τρόπο οι 

                                                          
4 David Lerman (2001), ETF & E-Mini stock Index Futures, John Wiley & Sons, 1st ed.
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επενδυτές έχουν τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι μέτοχοι, όπως δικαίωμα ψήφου και 

μερίσματος. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται άμεσα προς τους μετόχους και όχι 

κατά περιόδους όπως στις άλλες μορφές. Στη περίπτωση ενός Grantor σε καλάθι 

μετοχών υποχρεωτικά η σύνθεση παραμένει σταθερή και συνήθως δε ξεπερνά τις 20 

μετοχές. Ακόμη και σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, διαγραφής, πτώχευσης και γενικά 

κάθε περίπτωση διακοπής διαπραγμάτευσης ή ύπαρξης μιας εταιρείας που μετέχει

στο σχήμα ο αριθμός μειώνεται και δεν προστίθεται κάποια νέα μετοχή. Υπάρχουν 

πολλά Grantor στα οποία μια μετοχή έχει πλέον στάθμιση άνω του 50% ή κάποια 

άλλη μεγάλη εταιρεία του κλάδου στον οποίο επενδύει το σχήμα δε συμμετέχει λόγω 

του ότι δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του Grantor. Αυτός ο περιορισμός 

αποτελεί μειονέκτημα διότι περιορίζει την σωστή διασπορά και την αντιπροσώπευση 

του κλάδου. Άλλο χαρακτηριστικό του σχήματος είναι ο τρόπος με τον οποίο 

εξαργυρώνονται τα μερίδια. Όταν ένας επενδυτής θέλει μα εξαργυρώσει ένα μερίδιό 

του, μπορεί να ρευστοποιήσει τόσα μερίδια ώστε να λάβει τις αντίστοιχες μετοχές σε 

ποσότητες πολλαπλάσιες του 100, αποκτώντας το πλεονέκτημα να αποφύγει τη 

φορολογία καθώς οι συναλλαγές σε είδος δε φορολογούνται και να προβεί σε πώληση 

τους όποτε το κρίνει σκόπιμο. 

Limited Partnerships : Είναι το αντίθετο των Grantor Trusts, δηλαδή επενδύουν στα 

στοιχεία που θέλουν μέσω Futures χωρίς την αγορά φυσικών μονάδων. Φορολογικά 

μειονεκτούν γιατί φορολογούνται τα κεφαλαιακά κέρδη ετησίως ανεξαρτήτως αν 

πωληθούν ή όχι. Εναλλακτική τους ονομασία είναι Securitized Commodity Funds και 

δεν εμπίπτουν στη φορολογική νομοθεσία RIC όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο

Exchange Traded Commodities (Vehicle) :  Εναλλακτικός τους τίτλος είναι και 

Exchange Traded Products λόγο των στοιχείων που τα απαρτίζουν και αποτελούνται 

από Εμπορεύματα ή νομίσματα. Η φυσική κατοχή των στοιχείων δεν είναι 

απαραίτητη και σε μερικές περιπτώσεις είναι και αδύνατη λόγο της φύσης του 

στοιχείου. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή εξαργύρωση μεριδίων σε 

είδος, όπως θα δούμε παρακάτω στη σχετική διαδικασία.

Από νομικής πλευράς ο παραπάνω διαχωρισμός είναι αρκετά σημαντικός και σε 

αρκετές περιπτώσεις διαφοροποιεί το κίνδυνο ή τον επενδυτικό σκοπό του αγοραστή 

ενός προϊόντος ETF, όμως η ανάλυσή του απαιτεί καλή γνώση των δύο 

προαναφερθέντων νόμων και ξεφεύγει από το σκοπό της εργασίας. Στη καθημερινή 
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πρακτική παρότι δεν γίνεται ο παραπάνω διαχωρισμός με βάση την νομική ορολογία, 

είναι κατανοητός ο σκοπός του κάθε ETF μέσω της περιγραφής του με εξαίρεση τα 

ΕΤΝ που αναφέρονται ρητά ως τέτοιου είδους προϊόντα και κατά δεύτερο λόγο τα 

Exchange Traded Commodities που περιλαμβάνουν εμπορεύματα και νομίσματα.

Στη βιβλιογραφία ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχημάτων με βάση τη νομοθεσία 

στην οποία εμπίπτουν δεν είναι πάντα αναλυτική όπως η παραπάνω περιγραφή. 

Συνήθως συναντούμε 3 βασικές κατηγορίες τα UIT, Open End Funds και τα Grantor

Trusts5

Πίνακας 1.2 : Χαρακτηριστικά επενδυτικών σχημάτων ETF

ΤΥΠΟΣ ETF Open 

end 

fund

UIT ETN Grantor 

Trust

Limited 

Partnership

ETC/ETP 

Vehicles

Νομοθεσία 1940 1940 1940 1933 1933 1933 1933

Πλήρης 

Αντιγραφή 

Δείκτη

Ναι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι

Επανεπένδυση 

Μερισμάτων
Ναι Ναι Όχι Όχι* Όχι Ναι Ναι

Πληρωμή 

Μερισμάτων
Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι

Φυσική Κατοχή Ναι Όχι Ναι Όχι* Ναι Ναι Όχι

Δανεισμός Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

Διαχειριστής

Ναι Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι

* Το προϊόν δεν επενδύει σε στοιχεία.

                                                          
5

David Lerman (2001), ETF & E-Mini stock Index Futures, John Wiley & Sons, 1st ed.
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Η νομοθετική βάση για τα ETF είναι το 40 ACT και πιο ειδικά τα άρθρα που 

αναφέρονται στα Αμοιβαία Κεφάλαια. Όμως η δομή και λειτουργία των ETF δεν 

ανταποκρίνεται 100% στον 40 ACT με αποτέλεσμα να απαιτούνται κάποιες 

εξαιρέσεις από το νόμο. Οι εξαιρέσεις αυτές είναι γνωστές ως “Exemptions Relief”

που αποτελεί μια σειρά αιτήσεων από έναν εκδότη ETF προς την SEC για εξαίρεση 

του ETF από κάποια άρθρα του Investment Company Act 1940 που έρχονται σε 

αντίθεση με τη λειτουργία τους. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη πλήρης 

προσαρμογή της νομοθεσίας με τα νέα αυτά χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενώ 

διαρκώς γίνονται διάφορες προσθήκες και μετατροπές στην υπάρχουσα νομοθεσία με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των αιτήσεων εξαίρεσης. Κάθε φορά που δίνεται μια 

εξαίρεση δε σημαίνει ότι εφαρμόζεται και σε κάθε επόμενη πανομοιότυπη δομή ενός 

ETF, αντίθετα η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει ξεχωριστά για κάθε αίτηση κάθε 

σχήματος. 

Από το 2008 και μετά η SEC έθεσε σε διαβούλευση τον κανόνα 33-8901 που 

περιλαμβάνει κάποιες πολύ κοινές και απλές εξαιρέσεις διευκολύνοντας λίγο την 

διαδικασία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια σημαντική νομοθετική 

εξέλιξη.

1.3 Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο

Πολλά από τα ETF αρχικά δημιουργούνται για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών 

έχοντας υπ’ όψιν την εκεί νομοθεσία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες για τέτοια 

επενδυτικά σχήματα είναι διαφορετικοί και για αυτό το σκοπό έχει συσταθεί μια 

επιτροπή  με αρμοδιότητες να εξετάζει τα αιτήματα για διαπραγμάτευση ETF  σε 

Ευρωπαϊκές αγορές. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις έχει να 

κάνει με το νομικό πλαίσιο UCITS Undertaking for Collective Investment in

Transferable Securities, γνωστή στην Ελλάδα ως ΟΣΕΚΑ

1.4 Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) θεωρούνται Οργανισμοί 

Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές Αξίες όπως αυτές περιγράφονται στην Κοινοτική 
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Οδηγία 611/1985 όπως ισχύει, συμφωνά με το ενημερωτικό έγγραφο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ενεργητικό τους αποτελεί σύνολο περιουσίας και το 

διαχειρίζεται η διαχειρίστρια εταιρεία (ΑΕΔΑΚ) για λογαριασμό των μεριδιούχων 

στους οποίους ανήκει εξ αδιαιρέτου. Πιο ειδικά θέματα σχετικά με την δημιουργία / 

εξαγορά και διαπραγμάτευση αναφέρονται σε αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και του κανονισμού ΣΤΑ (Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων) που 

αναφέρονται αναλυτικά σε άλλο σημείο.

Στο Ελληνικό χρηματιστήριο δεν γίνεται διαχωρισμός στα ETF όπως στο NYSE και 

όλα τα σχήματα έχουν ως σκοπό την αντιγραφή της απόδοσης ενός 

χρηματιστηριακού δείκτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ETF

2.1 ETF & Μετοχές

Τα χαρακτηριστικά ενός ETF αποτελούν συνδυασμό χαρακτηριστικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων Ανοιχτού Τύπου και μετοχών. Στην πιο απλή μορφή του ο σκοπός ενός 

ETF είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης ενός χρηματιστηριακού δείκτη μέσω ενός 

μοναδικού επενδυτικού στοιχείου. Τα ETF  διαπραγματεύονται όπως ακριβώς και οι 

μετοχές, όμως κάθε μερίδιο ETF αντιπροσωπεύει συμμετοχή σε ένα σύνολο 

εταιρειών ( του δείκτη ) αντί για τη συμμετοχή σε μία μεμονωμένη εταιρεία που 

προσφέρει η αγορά μιας μετοχής. Στη θέση του χρηματιστηριακού δείκτη μπορεί να 

είναι ένα καλάθι μετοχών που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η ίδια 

κεφαλαιοποίηση, ο κλάδος, η γεωγραφική περιοχή, εμπορεύματα, ομόλογα ή

νομίσματα. Σε αντίθεση με τα Αμοιβαία κεφάλαια η αγορά και πώληση των μεριδίων 

ETF γίνεται απευθείας μέσω ενός χρηματιστηρίου σε τρέχουσες τιμές κατά τη 

διάρκεια που η αγορά είναι ανοιχτή, όπως οι μετοχές, και όχι μέσω του διαχειριστή

σε τιμές κλεισίματος προηγούμενης ημέρας, όπως στα Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα κοινά 

χαρακτηριστικά με τις μετοχές δε σταματούν εδώ, ένα ακόμη σημαντικό κοινό 

χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα ανοιχτών πωλήσεων ή και η αγορά τους μέσω 

λογαριασμού περιθωρίου( Margin ). Βλέπουμε ότι στο κομμάτι των συναλλαγών δεν 

διαφέρουν σε τίποτε από τις μετοχές, ουσιαστικά τα μερίδια των ETF μπορούνε να 

αναφέρονται και ως μετοχές ενός ETF. 

Ξεκινώντας την ανάλυση αυτών των προϊόντων θα παρουσιάσουμε τη συμπεριφορά 

του πρώτου και πιο δημοφιλούς ETF για μια περίοδο ενός χρόνου. Το πρώτο και πιο 

γνωστό ETF σε χρηματιστηριακό δείκτη είναι το SPY με σκοπό την αντιγραφή της 

απόδοσης του δείκτη S&P 500. Το SPY είναι ένα καλάθι μετοχών με ποσοστά 

ακριβώς ίδια με αυτά του δείκτη S&P500 και θεωρητικά η μεταβολές της αξίας του 

πρέπει να είναι πανομοιότυπες με αυτές του δείκτη.
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Διάγραμμα 2.1 : Απόδοση S&P500 και SPY ETF από 15/5/10 – 5/05/11 Πηγή: Bloomberg

Στο διάγραμμα φαίνεται η απόδοση του δείκτη S&P 500 ( πράσινο) και του SPY ETF 

(πορτοκαλί) για την περίοδο 15/05/2010 έως 15/05/2011. Παρατηρούμε ότι στους 

πρώτους μήνες η συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης του δείκτη με αυτή του ETF είναι 

σχεδόν απόλυτη. Από το Σεπτέμβριο και μετά το ETF αρχίζει να υπεραποδίδει έναντι 

του δείκτη. Η υπεραπόδοση ή υποαπόδοση οφείλεται σε διάφορους λόγους που θα 

αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια.

2.2 Τα Εμπλεκόμενα Μέρη

Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι συντελεστές και οι έννοιες στην αφορά των ETF. Οι

βασικοί εμπλεκόμενοι στην αγορά των ETF είναι η Εταιρεία διαχείρισης ( Issuer ), οι 

Ειδικοί Διαπραγματευτές ή θεσμικοί και οι επενδυτές. Τα τρία αυτά μέρη 

διασφαλίζουν την διαφάνεια στη διαχείριση αλλά και την ευκολία των συναλλαγών. 

Εταιρεία διαχείρισης – Issuer : Αποτελεί το θεματοφύλακα των στοιχείων ενός ETF

και συνεργάζεται αποκλειστικά με τους Ειδικούς Διαπραγματευτές. Στην Ελλάδα η 

εταιρεία διαχείρισης ή εκδότης είναι μία ΑΕΔΑΚ που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

μεταβολής του αριθμού των μετοχών ενός ETF τις οποίες εκδίδει στη πρωτογενή 

αγορά έναντι του υποκείμενου δείκτη ή του καλαθιού επενδυτικών στοιχείων. Η 

εταιρεία διαχείρισης αφού εκδώσει τις μετοχές του ETF τις διοχετεύει στη

δευτερογενή αγορά μέσω των ειδικών διαπραγματευτών. Ο ρόλος της δεν 
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περιορίζεται μόνο στην αρχική έκδοση αλλά είναι υπεύθυνη και για την δημιουργία ή 

εξαγορά μετοχών ETF κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσή τους στη δευτερογενή 

αγορά ανάλογα με τη ζήτηση ή προσφορά. 

Ειδικοί Διαπραγματευτές : Οι ειδικοί διαπραγματευτές είναι συνήθως 

χρηματιστηριακές εταιρείες, θεσμικοί επενδυτές ή επενδυτικές τράπεζες. Κάθε ETF  

είναι υποχρεωμένο να έχει τουλάχιστον έναν ειδικό διαπραγματευτή σκοπός του 

οποίου είναι η διάθεση των μετοχών του ETF  στην δευτερογενή αγορά, η παροχή 

ρευστότητας και η σωστή τιμολόγηση του ETF. Η εμπλοκή τους όμως όπως 

αναφέρθηκε ξεκινά από την δημιουργία του ETF στη πρωτογενή αγορά, διαδικασία 

κατά την οποία ο ειδικός διαπραγματευτής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει τα 

επενδυτικά στοιχεία του ETF από την αγορά, να τα δανεισθεί, να συγκεντρώσει 

κεφάλαια ή ένα συνδυασμό όλων αυτών και να τα μεταβιβάσει στην εταιρεία 

διαχείρισης, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές του ETF.

Επενδυτές : Είναι το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, ιδιώτες, θεσμικοί επενδυτές και 

εταιρείες. Μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών αγοράζουν ή πουλάνε μετοχές των 

ETF με σκοπό την αποκόμιση κέρδους, την εξισορροπητική κερδοσκοπία ή την 

αντιστάθμιση. Οι διάφορες χρήσεις των ETF θα παρουσιαστούν αναλυτικά 

παρακάτω.

Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς Δ.ΑΚ. (Creation Unit) : Αποτελούν μεγάλα πακέτα 

μετοχών ενός ETF που εμπορεύονται σαν μονάδες. Στην Ελλάδα οι μονάδες 

δημιουργίας / εξαγοράς (Creation Unit) αποτελούνται από 50.000 μετοχές ενός ETF

ενώ στο εξωτερικό η ελάχιστη ποσότητα ποικίλει από 50.000 έως 500.000 μεριδια

ETF. Οι μονάδες δημιουργίας / εξαγοράς (Creation Unit) αποτελούν αντικείμενο 

συναλλαγής μόνο μεταξύ του εκδότη και των Ειδικών διαπραγματευτών κατά την 

δημιουργία ενός ETF αλλά και μετέπειτα στην προσπάθεια του ειδικού 

διαπραγματευτή να ικανοποιήσει τη προσφορά και ζήτηση μετοχών ETF.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (Net Assets Value – NAV) :  Είναι η αξία του μεριδίου ενός 

ETF. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξία των επενδυτικών στοιχείων που 

απαρτίζουν το ETF και προσδιορίζεται στο τέλος της διαπραγμάτευσης καθημερινά. 

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η τιμή του ETF μεταβάλλεται 

σύμφωνα με δύο παράγοντες, την προσφορά / ζήτηση και την αξία των στοιχείων του 

ETF. Αυτή η συνεχώς μεταβαλλόμενη τιμή ονομάζεται iNAV. 
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Ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού Μεριδίου (Indicative NAV) : Αποτελεί την 

αξία ενός μεριδίου ETF κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η οποία είναι 

διαθέσιμη προς τους επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου.

Expense Ratio: Εκφράζεται ως ποσοστό και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα διαχείρισης 

ενός ETF όπως αμοιβές, λειτουργικές δαπάνες, προμήθειες και γενικά όλα τα έξοδα 

που μπορεί να έχει. Έχει επικρατήσει ως σημαντικό στοιχείο σύγκρισης μεταξύ 

σχημάτων που έχουν τον ίδιο επενδυτικό σκοπό, δίνοντας μια αίσθηση για το πόσο 

αποτελεσματική είναι η διαχείριση του ETF. Ακόμη πιο έντονη είναι η σημασία του 

όταν πρόκειται για συγκρίσεις μεταξύ ETF και Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη 

προσπάθεια των πρώτων να προβάλουν τα πλεονεκτήματα τους ως επενδυτικά 

προϊόντα έναντι αντίστοιχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι αποδόσεις των ETF

υπολογίζονται μετά την αφαίρεση του expense ratio ενώ οι συνηθισμένες τιμές είναι 

μεταξύ 1% και 2%.

Tracking Error: Είναι το μέτρο που μετρά την απόκλιση της απόδοσης του ETF σε 

σχέση με την απόδοση της υποκείμενης απόδοσης ( δείκτης, καλάθι μετοχών, 

εμπορεύματα κ.τ.λ.). Έχει σημαντική βαρύτητα όταν η υποκείμενη επένδυση είναι 

άμεσα υπολογίσιμη και σχετικά προσβάσιμη ως εναλλακτική επένδυση, δηλαδή είναι 

ένας υπαρκτός δείκτης, κάποιο συγκεκριμένο νόμισμα ή ισοτιμία. Αυτό γίνεται γιατί 

ο επενδυτής επιλέγει ένα ETF με σκοπό να επιτύχει την ακριβή υποκείμενη απόδοση. 

Σε πιο σύνθετες επενδύσεις δεν παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ο επενδυτής δεν έχει 

τη δυνατότητα άμεσης επένδυσης, αλλά ενδιαφέρεται κυρίως για την έκθεση στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, αγορά ή στρατηγική. 

Κατά κανόνα είναι αδύνατο το Tracking error να είναι μηδενικό λόγο του Expense

ratio και των διάφορων αλλαγών που πραγματοποιούνται στους δείκτες. Η εικόνα της 

‘’απόκλισης’’ διαφέρει ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα που εξετάζουμε μια 

επένδυση, όσο μεγαλώνει το χρονικό διάστημα τόσο μικραίνει το Tracking error

καθώς ο διαχειριστής με τις ενέργειές του μεσομακροπρόθεσμα ευθυγραμμίζει την 

απόδοση του ETF με αυτή της υποκείμενης επένδυσης. Στην πιο σύνηθη περίπτωση 

το Tracking error υπολογίζεται για την ημερήσια απόκλιση μεταξύ της NAV και της 

απόδοσης της επένδυσης.
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Σημαντική αναφορά γίνεται στη βιβλιογραφία για το αν κατά τον υπολογισμό του 

λαμβάνεται υπ’ όψη ή όχι το Expense ratio. Απ ότι φαίνεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν λαμβάνεται υπόψη αν και θα έπρεπε.

Συνολικά διαθέσιμα: Τα μετρητά που κατέχει το ETF είτε ως στοιχείο των 

επενδύσεων είτε για διάφορους άλλους λόγους.

Εκτιμώμενα διαθέσιμα: Είναι το χρηματικό ποσό που εκτιμάται ότι απαιτείται για την 

δημιουργία ή εξαργύρωση Μονάδων δημιουργίας.

Αριθμός Μεριδίων: Ο αριθμός των μεριδίων που έχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ETF

Τα μερίδια των ETF αντιπροσωπεύουν αποδείξεις κατάθεσης επενδυτικών στοιχείων 

στους εκδότες από τη μεριά των Ειδικών διαπραγματευτών. Ο εκδότης αποτελεί το 

θεματοφύλακα των επενδυτικών στοιχείων για τον ειδικό διαπραγματευτή.

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε τη διαδικασία «εναπόθεσης» αυτών των στοιχείων 

και το αντίστροφο με κύρια αναφορά στην Αμερικανική αγορά.

3.1 Η Διαδικασία Δημιουργίας και Εισαγωγής Ενός E.T.F. στην 

Αγορά

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν συνοπτικά οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην 

αγορά των E.T.F, σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά πως ξεκινά η δημιουργία 

τους καθώς και ο ενέργειες που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στην αγορά.

Η αρχική ιδέα της δημιουργίας ενός E.T.F. ανήκει στον Εκδότη ( π.χ. ΑΕΔΑΚ ), ο 

οποίος και ορίζει το σκοπό του E.T.F. (Επένδυση σε δείκτη, κλάδο, εμπορεύματα ), 

την δομή του καθώς και όλα τα επιμέρους θέματα διαχείρισης. Κατόπιν πρέπει να 

προβεί σε μια σειρά από γνωστοποιήσεις για λήψη αδειών από τους αρμόδιους 

φορείς, όμως για να γίνει αυτό απαιτείται να έχει οριστεί η αρχική τιμή του μεριδίου 

και ο αριθμός των τεμαχίων ή μονάδων κάθε αξίας που συμμετέχει στη δομή του 

E.T.F.

3.1.1 Ενέργειες Εκδότη (Issuer)

Αρχικά ο εκδότης δηλώνει την πρόθεσή του με αίτηση προς την αρμόδια αρχή στην 

οποία αναφέρονται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη διαχείριση, τους 

κινδύνους, αμοιβές και άλλα στοιχεία που απαιτεί η κάθε αρχή. 
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Στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η διαδικασία έχει ως εξής.

Εφόσον ο εκδότης ( Issuer – Fund Company) λάβει την σχετική έγκριση, έρχεται σε 

συνεννόηση με ένα Ειδικό διαπραγματευτή (Authorized Participant – A.P.)  ή και 

περισσότερους, που αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα στοιχεία που απαρτίζουν τη 

δομή του E.T.F. με αγορά τους από τη δευτερογενή αγορά, δανεισμό τους ή από 

αποθέματα που ο ίδιος κατέχει. Ανάλογα με το ύψος των στοιχείων που συγκεντρώνει 

τα μεταβιβάζει στον εκδότη και λαμβάνει αντίστοιχα μερίδια E.T.F. σε πακέτα των 

50.000 μεριδίων (Creation Units – Μονάδες Δημιουργίας). Ο εκδότης δημιουργεί 

μερίδια μόνο σε πακέτα των 50.000 μεριδίων ή πολλαπλάσια, αυτό σημαίνει για τον 

ειδικό διαπραγματευτή ότι για να λάβει ένα πακέτο πρέπει η αξία των στοιχείων που

μεταβιβάζει στον Εκδότη να ισούται με την αξία 50.000 μεριδίων E.T.F. Ο εκδότης 

δεν διαθέτει απόθεμα ή οποιαδήποτε μορφή τίτλων σε μερίδια των ETF, αλλά τα 

δημιουργεί τη στιγμή που τα ζητά ο ειδικός διαπραγματευτής

Για τη μεταβίβαση στον εκδότη μεσολαβεί το DTCC (Depository Trust and Clearing

Corporation ) ενός μηχανισμού εκκαθάρισης συναλλαγών στις Η.Π.Α. που παρέχει 

διαφάνεια και αξιοπιστία, χρεώνοντας ή πιστώνοντας ανάλογα με την περίπτωση τις 

μερίδες των εμπλεκόμενων. Τα στοιχεία δεν παραδίδονται στον εκδότη αλλά στο 

θεματοφύλακα (Custodian) του  E.T.F., που στις Η.Π.Α., συνήθως είναι μία Τράπεζα 

με κύριο σκοπό τη φύλαξη. Φέρει την κύρια ευθύνη να ελέγχει και να συμφωνεί τη 

ποσότητα και το είδος των στοιχείων που παραδίδονται σε σχέση με τις απαιτήσεις 

του άλλου μέρους.

3.1.2 Ο ρόλος του Ειδικού Διαπραγματευτή (Authorized Participant – A.P.)

Ο ρόλος του ειδικού διαπραγματευτή μοιάζει με το ρόλο του Market Maker που 

συναντάμε στην αγορά των μετοχών. Αρχικά αποτελεί το μέσο εισαγωγής των 

μεριδίων E.T.F. στην δευτερογενή αγορά αλλά η εμπλοκή του συνεχίζεται 

καθημερινά κατά τη διαπραγμάτευση των μεριδίων, όπου είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει ρευστότητα και στα δύο  μέρη της αγοράς με διάφορους τρόπους που θα 

δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.
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Ο ειδικός διαπραγματευτής λαμβάνει τα μερίδια του E.T.F. από τον εκδότη σε πακέτα

των 50.0006 ως εξαργύρωση των επενδυτικών στοιχείων που δίνει, ακολουθώντας τη 

διαδικασία μέσω των οργανισμών και των συστημάτων όπως περιγράφηκε πριν. Η 

αξία των μεριδίων που λαμβάνει πρέπει να ισούται με την αξία των στοιχείων που 

μεταβιβάζει και για το λόγο αυτό η μεταβίβαση γίνεται άμεσα και σε ολόκληρο 

αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα να υπάρξει κέρδος από κάποια πλευρά κατά τη 

διάρκεια της μεταξύ τους συναλλαγής. Μαζί με τα διάφορα επενδυτικά στοιχεία ο 

ειδικός διαπραγματευτής μεταβιβάζει και ένα χρηματικό ποσό για την κάλυψη του 

κόστους των μονάδων δημιουργίας ή για λόγους αποτίμησης όταν δεν είναι δυνατή η 

ακριβής μεταφορά των στοιχείων που εμπεριέχονται σε μια μονάδα δημιουργίας π.χ. 

κλασματικά υπόλοιπα μετοχών, επιπλέον μεγαλύτερα ποσά μεταφέρονται όταν αυτό 

απαιτείται από τη δομή του E.T.F, αλλά και όταν εμπεριέχονται μερίσματα πληρωτέα 

( θα αναλυθεί αργότερα ). Τα μερίδια που λαμβάνει κατά κύριο λόγο τα διοχετεύει 

στους επενδυτές μέσω της δευτερογενούς αγοράς ή και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις τα 

πουλά σε άλλους ειδικούς διαπραγματευτές.

Το κόστος δημιουργίας ή και εξαργύρωσης είναι σταθερό ανά συναλλαγή και σπάνια 

εξαρτάται από την αξία του.

Ο ρόλος του ειδικού διαπραγματευτή δε σταματά στην εισαγωγή και διαπραγμάτευση 

των μεριδίων στη δευτερογενή αγορά, αλλά αναλαμβάνει και την Εξαργύρωση των 

μεριδίων ενός E.T.F. ακολουθώντας την διαδικασία δημιουργίας και εισαγωγής 

αντίθετα. Αγοράζει μερίδια E.T.F. από τη δευτερογενή αγορά και στη συνέχεια

μεταβιβάσει, σε Μονάδες των 50.000 ή πολλαπλάσια, στον εκδότη λαμβάνοντας τα 

αντίστοιχα επενδυτικά στοιχεία σε είδος.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται σχηματικά η όλη διαδικασία.

                                                          
6 Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και Creation Units των 20.000 μεριδίων
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E.T.F - Εκδότης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ Ε.Τ.F.

1. Αγοράζει ή δανείζεται 6. Λαμβάνει Μετρητά 

      Τα επενδυτικά στοιχεία     απο την πώληση μεριδίων

2. Μετρητά ή συμβάσεις 5. Μεταβιβάζει μερίδια E.T.F

                  Δανεισμού      Στο επενδυτικό κοινό

          3. Μεταβιβάζει τα                                   4. Μεταβιβάζει μερίδια σε

              Επενδυτικά στοιχεία                                       Πακέτα των 50.000 

Ειδικός Διαπραγματευτής  
Authorized Participant

Επενδυτικό κοινό 
Αγορές 

επενδυτικών 
στοιχείων

DTCC
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3.2 Διαδικασία Εξαργύρωσης

Η εξαργύρωση των μεριδίων αποτελεί βασική διαδικασία στη καθημερινή 

διαπραγμάτευση ενός E.T.F. ‘Oπως θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο η 

εξαργύρωση των μεριδίων δεν αφορά τους τελικούς επενδυτές, όπως θα μπορούσε να 

φανταστεί κάποιος βάση της εμπειρίας του από τα αμοιβαία κεφάλαια, αλλά γίνεται 

για λόγους παροχής ρευστότητας κατά τη διαπραγμάτευση καθώς και για 

εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) από τη μεριά του ειδικού διαπραγματευτή. 

Ο ειδικός διαπραγματευτής αγοράζει μερίδια E.T.F. από την δευτερογενή αγορά, με 

σκοπό να δημιουργήσει μία μονάδα διαπραγμάτευσης ( 50,000 μερίδια = 1 Creation

Unit ) και στη συνέχεια τη μεταβιβάζει στον εκδότη του E.T.F. μέσω του 

θεματοφύλακα και του DTCC για να λάβει εν τέλει τα αντίστοιχα επενδυτικά 

στοιχεία. Όπως και στη διαδικασία δημιουργίας, έτσι και εδώ εκτός από επενδυτικά 

στοιχεία μπορεί η μεταβίβαση να περιέχει και ένα ποσό μετρητών είτε για κάλυψη 

εξόδων, είτε για κάλυψη μικρών διαφορών από την αποτίμηση ή και μερίσματα 

πληρωτέα. Τα μερίδια αυτά με τη μεταβίβασή τους στον Εκδότη ακυρώνονται και δεν 

διακρατούνται σε κάποια μορφή στη κατοχή του εκδότη για μελλοντική ανταλλαγή.

Παρακάτω θα αναλυθούν επιμέρους θέματα των διαδικασιών που περιγράφηκαν 

παραπάνω.

3.3 Αμοιβές Άδειας Χρήσης Δείκτη

Ως επί το πλείστον οι εκδότες των E.T.F. επιδιώκουν να ακολουθήσουν τις αποδόσεις 

ενός δείκτη αντιγράφοντας τη δομή του. Η χρήση του ονόματος και της δομής του 

δείκτη  υποχρεώνει τον εκδότη να πληρώνει μια αμοιβή άδειας χρήσης στον πάροχο 

του δείκτη που αποτελεί μέρος των εξόδων του και συνήθως είναι ένα πολύ μικρό 

ποσοστό επί των στοιχείων του E.T.F. Με βάση τη βιβλιογραφία η αμοιβή αυτή 

ξεκινά από 0.02% για E.T.F. σε ευρέως διαδεδομένους δείκτες έως 0.08% για ποιο 

εξειδικευμένους. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των E.T.F. για το οποίο έχουν 

γίνει ευρέως γνωστά είναι τα χαμηλά κόστη διαχείρισης. Στην προσπάθεια τους αυτή 

και προκειμένου να αποφύγουν το κόστος άδειας χρήσης ενός δείκτη πολλοί εκδότες 

κατασκευάζουν δικούς τους εξαλείφοντας το συγκεκριμένο κόστος, όμως αυτό δε το 
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πετυχαίνουν πάντα λόγο των περιορισμών την νομοθεσίας (SEC). Η Αμερικανική 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς επιβάλει στους δημιουργούς ιδιωτικών δεικτών (in house

index providers) την πρόσληψη εξειδικευμένης εταιρείας  διαχείρισης για το E.T.F. 

δημιουργώντας έτσι ένα πρόσθετο κόστος που τις περισσότερες φορές ξεπερνά το 

κόστος αδειοδότησης7. Οι μεγάλοι εκδότες ETF όπως Blackrock (iShares), έχουν 

εξασφαλίσει άδεια αποκλειστικής χρήσης του ονόματος μερικών δεικτών (Russell) 

για χρήση σε ETF.

Έως Το 2005 οι εταιρείες που έδιναν την άδεια χρήσης ενός δείκτη ως δείκτη 

αναφοράς χρέωναν αρκετά χαμηλές αμοιβές. Απο το 2005 και μετά παρατηρείται 

σταδιακά μια αύξηση των αμοιβών που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας του 

E.T.F.

3.4 Δίκαιη Τιμή και Υπολογισμός της Αξίας - NAV

Η τιμή ενός μεριδίου μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 

στην ίδια λογική όπως και αυτή των μετοχών. Προσδιοριστικοί της παράγοντες είναι 

η ζήτηση και η προσφορά των μεριδίων, όμως η επίδρασή τους είναι σχετικά 

περιορισμένη καθώς τα χρηματιστήρια δίνουν τη δυνατότητα πληροφόρησης σχεδόν 

σε πραγματικό χρόνο της πραγματικής του αποτίμησης βάση των στοιχείων που 

συνθέτουν το ETF. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν και θεωρητικά οι δυνάμεις της αγοράς 

μπορούν να επηρεάσουν τη τιμή, η  δυνατότητα για συνεχόμενη αποτίμηση κρατά τη 

τιμή του ETF σε λογικά πλαίσια. Μπορούσαμε να πούμε ότι η τιμή του ETF είναι σε 

άμεση συνάρτηση με τη προσφορά, τη ζήτηση και τις προσδοκίες των υποκείμενων 

τίτλων του ETF, παρά του ίδιου απευθείας.

Ας δούμε όμως τι είναι και πως προσδιορίζεται η δίκαιη τιμή ενός μεριδίου.

Η καθαρή αξία ενεργητικού ή τιμή μεριδίου, υπολογίζεται καθημερινά στο κλείσιμο 

της χρηματιστηριακής αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται. Ο υπολογιστικός τύπος 

στην απλουστευμένη μορφή του έχει ως εξής

                                                          
7 Richard Ferri (2008), The ETF Book all you need to know about ETF, John Wiley & Sons, 1st ed.



23

NAV = (Αξία Ενεργητικού - Υποχρεώσεις) / Μερίδια

Ως αξία ενεργητικού υπολογίζεται το άθροισμα της αξίας κάθε επιμέρους 

επενδυτικού στοιχείου. Με το κλείσιμο της αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται 

κάθε στοιχείο λαμβάνει και μια τιμή κλεισίματος, που αποτελεί την ενδεικτική 

αποτίμηση για κάθε συγκεκριμένη μέρα. Για παράδειγμα αν η τιμή κλεισίματος για 

την μετοχή της Citigroup είναι 5 δολάρια και το E.T.F. κατέχει 1.000 μετοχές ανά 

μονάδα δημιουργίας του, τότε η αξία είναι 5*1.000 = 5.000 δολάρια, αθροίζοντας όλα 

τα επιμέρους γινόμενα καταλήγουμε στην Αξία Ενεργητικού. Πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι η N.A.V. υπολογίζεται για τον αριθμό μεριδίων ανά μονάδα 

δημιουργίας και όχι για όλα τα μερίδια που κυκλοφορούν.

Στην πραγματικότητα κάθε επενδυτικό σχήμα E.T.F. κατέχει και ένα ποσό χρημάτων 

το  οποίο πρέπει και αυτό να υπολογιστεί στο προσδιορισμό της N.A.V.  Παρακάτω 

παραθέτουμε ένα πιο αναλυτικό τύπο της N.A.V. 

N.A.V. = [ Σ (Ποσότητα κάθε επιμέρους στοιχείου * Τιμή Κλεισίματος) –

Υποχρεώσεις +  Μετρητά] / Αριθμός μεριδίων ανά μονάδα δημιουργίας )

Η σημασία του NAV είναι τεράστια διότι εκτός του ότι ο επενδυτής έχει άμεση 

πληροφόρηση για την πραγματική αξία της επένδυσής του, αποτελεί οδηγό για την 

διαδικασία δημιουργίας και εξαργύρωσης μεριδίων, περιορίζοντας την δυνατότητα 

στα εμπλεκόμενα μέρη να κερδοσκοπήσουν κατά τη διαδικασία.

3.5 Αρχείο Σύνθεσης Ενεργητικού ( Portfolio Composition File )

Ο εκδότης του E.T.F. είναι υποχρεωμένος καθημερινά μετά τη λήξη της συνεδρίασης 

του χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύεται να αποστέλλει στις αρχές μια 

ενημέρωση που ονομάζεται Αρχείο Σύνθεσης Ενεργητικού ( Portfolio Composition

File ) και περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του E.T.F. στο 

σύνολό του αλλά και σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας. Βάση αυτού του αρχείου 

γίνεται ο υπολογισμός της N.A.V. Οι βασικές πληροφορίες αφορούν τις ονομασίες 

των στοιχείων που κατέχει το σχήμα, τις ποσότητες, τα διαθέσιμα αλλά και το ποσό 

εξόδων που απαιτείται για τη δημιουργία ή εξαργύρωση μιας μονάδας δημιουργίας.
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Εκτός του λόγου υπολογισμού της N.A.V. το συγκεκριμένο αρχείο πληροφόρησης 

ενισχύει την διαφάνεια και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Ουσιαστικά ο 

επενδυτής μπορεί να γνωρίζει καθημερινά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στο οποίο 

επενδύει, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που δεν έχουν τέτοια 

υποχρέωσα παρά μόνο μία φορά το τρίμηνο.

3.6 Ενδεικτική Αξία Ενεργητικού (iNAV)

Βασικό στοιχείο αποτίμησης και καθορισμού της αξίας ενός E.T.F. είναι η N.A.V. 

που δημοσιοποιείται καθημερινά και λαμβάνει υπόψη μόνο τις τιμές κλεισίματος. Η 

iNAV παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι αποτελεί οδηγό σε πραγματικό χρόνο για 

το αν ένα E.T.F. διαπραγματεύεται με Premium ή Discount. Η τιμή iNAV

αντιπροσωπεύει μια συνεχή διαδικασία αποτίμησης και δίνει πληροφόρηση στο 

επενδυτικό κοινό σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διαπραγμάτευση, για την 

αποτίμηση του μεριδίου σε σχέση με τα στοιχεία που το απαρτίζουν. Ο χρόνος 

ανανέωσης της iNAV συνήθως είναι ανά 15 δευτερόλεπτα για τις μεγάλες αγορές και 

30 δευτερόλεπτα για λιγότερο ανεπτυγμένες. Ο υπολογισμός της γίνεται με τον ίδιο 

τρόπο όπως και της N.A.V. αυτοματοποιημένα, χάρη στην τεχνολογία που δίνει τη 

δυνατότητα στις χρηματιστηριακές αρχές να λαμβάνουν τιμές εκατοντάδων μετοχών 

και υπολογίζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την τιμή. 

Η δυνατότητα της συνεχούς αποτίμησης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι 

αρκετά ικανοποιητική για τις απαιτήσεις μεμονωμένων επενδυτών, αλλά για τους 

επαγγελματίες επενδυτές, που κερδοσκοπούν εκμεταλλευόμενοι ακόμη και μικρές 

αποκλίσεις στην αποτίμηση των επενδυτικών στοιχείων ο χρόνος των 15-30 

δευτερολέπτων δεν είναι αποδεκτός. Οι επαγγελματίες επενδυτές στις οργανωμένες 

αγορές με μεγάλη ρευστότητα έχουν αναπτύξει δικά τους υπολογιστικά συστήματα 

που υπολογίζουν την iNAV σε πραγματικά πραγματικό χρόνο πραγματοποιώντας 

αυτοματοποιημένα τις αντίστοιχες συναλλαγές που τους αποφέρουν κέρδη μέσω 

Arbitrage
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Σε διάφορες χρηματιστηριακές πλατφόρμες την iNAV μπορεί να τη συναντήσουμε 

και ως IIV (Intraday Indicative Value), IOP (Indicative Optimized Portfolio), UTV

(Underlying Trading Value)

3.7 Συνολικά και Εκτιμώμενα Διαθέσιμα

Δημοσιοποιούνται ως ποσό ανά Μονάδα Δημιουργίας αλλά υπολογίζονται και σε 

επίπεδο μεριδίου καθώς επηρεάζουν τόσο την NAV όσο και την iNAV. Ο 

προσδιορισμός των μετρητών που είναι διαθέσιμα είναι δεδομένος, όμως τα 

εκτιμώμενα διαθέσιμα αποτελούν μια εκτίμηση του εκδότη του ETF βάση της 

εμπειρίας του και δίνει στην ειδικό διαπραγματευτή μια ιδέα σχετικά με το ποσό που 

απαιτείται ( αναλογεί ) σε κάθε Μονάδα δημιουργίας, έτσι ώστε ο Ειδικός 

Διαπραγματευτής να έχει μια εικόνα των μετρητών που πρέπει να συμπεριλάβει στη 

δημιουργία ή εξαγορά καθώς λόγο των κλασματικών υπολοίπων που δημιουργούνται 

στα τεμάχια των μετοχών από τις διάφορες σταθμίσεις οι μονάδες δημιουργίας 

συμπεριλαμβάνουν και μετρητά ως αντιστάθμισμα της αδυναμίας αγοράς 

κλασματικών τεμαχίων.

3.8 Διαθέσιμη Πληροφόρηση - Συμβολισμοί

Το κάθε χρηματιστήριο δημοσιοποιεί μια σειρά πληροφοριών σχετικές με το E.T.F. 

που στη πλειοψηφία τους είναι οι ίδιες με αυτές που δημοσιεύονται και για τις 

μετοχές, όπως όγκος τεμαχίων, αριθμός συναλλαγών, τιμή προσφοράς και ζήτησης 

και διαθέσιμες ποσότητες για κάθε πλευρά της αγοράς . Πολλές από τις πληροφορίες 

για ένα E.T.F. δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην κεντρική οθόνη αλλά μπορούνε να 

ανακτηθούν μέσω εισαγωγής ειδικών συμβόλων σε εξειδικευμένα προγράμματα. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε κάποια από τα βασικά σύμβολα πληροφοριών 

σια ένα E.T.F.
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Πίνακας 3.1:  Σύμβολα ανάκτησης πληροφοριών 

Πληροφορία Ειδικός Χαρακτήρας Σύμβολο

NAV NV ETF.NV

iNAV IV ETF.IV

Συνολικά Διαθέσιμα TC ETF.TC

Εκτιμώμενα Διαθέσιμα EU ETF.EU

Αριθμός Μεριδίων SO ETF.SO

Στη θέση του ETF στην τελευταία στήλη, βάζουμε το σύμβολο του κάθε ETF πχ SPDR.NV
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ETF

4.1 Κόστος Λειτουργίας – Διαχείρισης

Βασικό πλεονέκτημα των E.T.F. έναντι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι τα χαμηλά 

κόστη που αποτελούν βασικό επιχείρημα προς το επενδυτικό κοινό κατά την 

προώθησή τους.

Τα κυριότερα κόστη είναι Διοικητικά κόστη, κόστος Θεματοφυλακής και έξοδα 

Marketing και προώθησης που υπάρχουν και στα Αμοιβαία κεφάλαια. Όμως ένα 

E.T.F. συγκριτικά με ένα Αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σαφώς χαμηλότερα κόστη για 

διάφορους λόγους που αναλύονται παρακάτω.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έρχεται σε επαφή απευθείας με τους επενδυτές κατά την 

προώθηση, ενημέρωση και αγοροπωλησία των μεριδίων, πράμα που απαιτεί ύπαρξη 

ενός τμήματος εξυπηρέτησης πελατείας. Το κόστος αυτής της λειτουργίας δεν 

υπάρχει σε ένα E.T.F. καθώς οι χρηματιστηριακές εταιρείες αναλαμβάνουν να 

εκτελέσουν τις διάφορες πράξεις και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 

Επιπλέον τα E.T.F. δεν είναι υποχρεωμένα από τη νομοθεσία να ενημερώνουν μέσω 

αλληλογραφίας τους επενδυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια. Στα Αμοιβαία Κεφάλαια η προμήθεια ρευστοποίησης είναι ανάλογη με το 

χρόνο διακράτησης που στην Αμερική μπορεί να αυξηθεί έως και 1% για 

ρευστοποιήσεις επενδύσεων πριν τη συμπλήρωση ενός έτους, ενώ τα E.T.F. 

επιβαρύνονται μόνο με τη προμήθεια της χρηματιστηριακής εταιρείας.

Η σημαντικότερη όμως εξοικονόμηση κόστους οφείλεται στο τρόπο με τον οποίο 

αποκτά ή διαθέτει τα επενδυτικά στοιχεία ένα ETF σε σχέση μετά Αμοιβαία 

κεφάλαια

Ο εκδότης ενός ETF ε σύγκριση με το διαχειριστή ενός Αμοιβαίου δεν αγοράζει τα 

στοιχεία, αλλά τα ανταλλάσει με τα μερίδια που εκδίδει και μεταβιβάζει στον Ειδικό 
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διαπραγματευτή, εξαλείφοντας τις προμήθειες αγοράς και πώλησης που πληρώνει ένα 

Αμοιβαίο για κάθε μεμονωμένη ρευστοποίηση ή αγορά μεριδίων από επενδυτές.

Το μεγαλύτερο κόστος ενός ETF είναι το κόστος δημιουργίας καθώς η έγκριση και η 

λήψη της τελικής άδειας απαιτεί πάρα πολλές νομικές διαδικασίες καθώς στην 

Αμερική δεν υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία για τα ETF σχήματα. Όπως αναφέρθηκε 

απαιτούνται πολλές αιτήσεις για εξαιρέσεις από τον νόμο ACT 40 που είχε 

δημιουργηθεί για άλλα επενδυτικά σχήματα. Εκτιμάται ότι οι αμοιβές για νομικές 

υπηρεσίες μπορεί να φτάσουν το 1 εκατ. Δολάρια, απαιτώντας έτσι την συγκέντρωση 

σημαντικού κεφαλαίου πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Ένα ακόμη σημαντικό κόστος στη λειτουργία ενός ETF είναι οι προμήθειες που 

πληρώνει στο χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύεται ένα ETF

4.2 Φορολογική Εξοικονόμηση και Λογιστική Διαχείριση

Η φορολογική εξοικονόμηση αφορά τον Εκδότη και έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη 

απόδοση για τον επενδυτή. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από τον τρόπο με τον 

οποίο καταγράφονται οι εισροές και εκροές των στοιχείων σε είδος προς και από τον 

εκδότη.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ETF είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι 

συναλλαγές μεταξύ Εκδότη και Ειδικού Διαπραγματευτή. Τα δύο αυτά μέρη κατά την 

διαδικασία  δημιουργίας και εξαργύρωσης μεριδίων μεταβιβάζουν ο ένας στον άλλο 

επενδυτικά στοιχεία. Οι μεταβιβάσεις αυτές είναι σε είδος ( In Kind ) και η αξία τους 

είναι 100% ισόποση και έτσι δεν προκύπτει κάποιο κεφαλαιακό κέρδος. Όπως θα 

δούμε αμέσως παρακάτω η νομοθεσία βοηθά φορολογικά να εξαλείφονται τα τυχόν 

κεφαλαιακά κέρδη που δημιουργούνται από διάφορες πράξεις που επιβάλλονται από 

χρηματιστηριακές μεταβολές ή λόγο της δομής του ETF.

Τα Αμοιβαία κεφάλαια όταν δέχονται κλήσεις για εξαργύρωση μεριδίων πρέπει να 

πουλήσουν στοιχεία του ενεργητικού τους για να δώσουν μετρητά στους δικαιούχους, 

με αποτέλεσμα να καταγράφονται κεφαλαιακά κέρδη ή ζημιές που φορολογούνται

ανάλογα. Επιπλέον τα κεφαλαιακά κέρδη υποχρεωτικά μοιράζονται στους 
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μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που σημαίνει επιπλέον φορολογία. Σε ένα

ETF όμως, οι συναλλαγές γίνονται σε είδος χωρίς μετρητά να αλλάζουν χέρια, έτσι δε 

προκύπτει κέρδος ή ζημία. Παρότι η αξία δεν έχει σημασία, λογιστικά γίνεται η 

καταγραφή, όλα τα στοιχεία καταγράφονται σε μία αξία που κατά τη συνήθη 

διαδικασία λειτουργίας του ETF δεν επηρεάζει άμεσα το κέρδος ή τη ζημιά. Θα 

δούμε παρακάτω πώς η λογιστική καταγραφή σε αξίες αλλά και η νομοθεσία δίνει τη 

δυνατότητα εξάλειψης κεφαλαιακών κερδών για το ETF όταν προκύπτει λόγο 

υποχρεωτικών πράξεων του ETF με μετρητά.

Όταν ένας ειδικός διαπραγματευτής μεταβιβάζει  ένα πακέτο στοιχείων ( μετοχών για 

ευκολία ) προς τον εκδότη για να παραλάβει μια Μονάδα Δημιουργίας οι μετοχές που 

λαμβάνει καταγράφονται σε ποσότητα και τιμή, έτσι ο Εκδότης συγκεντρώνει τις 

διάφορες μετοχές σε διάφορες τιμές δίνοντας τα ανάλογα μερίδια E.T.F. Στη αντίθετη 

διαδικασία όταν ο Ειδικός Διαπραγματευτής εξαργυρώνει μονάδες δημιουργίας ο 

Εκδότης του μεταβιβάζει τις αντίστοιχες ποσότητες μετοχών που περιέχονται σε κάθε 

μονάδα εξαργύρωσης, έχοντας όμως το πλεονέκτημα να επιλέξει λογιστικά την 

παρτίδα μετοχών που θέλει με βάση τη τιμή κτήσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον 

Εκδότη να δημιουργεί λογιστικές ζημιές, ή καλύτερα να εξαλείφει κεφαλαιακά 

κέρδη. Ουσιαστικά η διαδικασία αυτή δεν αφορά άμεσα το ETF, όμως σε βάθος 

χρόνου και ανάλογα με τα διάφορα φορολογικά συστήματα, τα αποτελέσματα των 

πράξεις σε μετρητά του ETF και τη νομική μορφή του σχήματος, μπορεί να έχει 

μεγάλη σημασία γιατί μακροπρόθεσμα το ETF καταγράφει τα στοιχεία του σε υψηλές 

τιμές κτήσης.

Για να γίνει κατανοητό θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα

Κάθε φορά που ένας Ειδικός Διαπραγματευτής μεταβιβάζει ένα πακέτο στοιχείων 

στον εκδότη, αυτά καταγράφονται με μία αξία δεδομένης της τιμής τους. Υποθέτουμε 

ότι σε μια Μονάδα Δημιουργίας εμπεριέχονται 100 τεμάχια της Citigroup ( και 

διάφορες άλλες μετοχές ) και οι τιμές μεταβίβασης της μετοχής για κάθε φορά που 

δημιουργείται μια Μονάδα Δημιουργίας (Υπάρχουν 4 μονάδες δημιουργίας) έχουν 

καταγραφεί ως εξής.
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Τεμ. Τιμή Αξία

1 100 9 900

2 100 10 10.000

3 100 12 12.000

4 100 11 11.000

Κατά την δημιουργία της 2ης μονάδας, ο εκδότης λαμβάνει τις 100 μετοχές Citigroup

στην τιμή των 10 ευρώ και την καταγράφει λογιστικά. Αντίθετα κατά την διαδικασία 

της Εξαργύρωσης ο ειδικός διαπραγματευτής μεταβιβάζει τα μερίδια και λαμβάνει τις 

100 μετοχές της Citigroup και ο εκδότης πρέπει να κάνει εξαγωγή των 100 μετοχών 

και να τις μεταβιβάσει στον ειδικό διαπραγματευτή. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο 

Εκδότης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει λογιστικά ποια παρτίδα από τα 100 τεμάχια

Citigroup θα κάνει εξαγωγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επιλέξει αυτές με τιμή 

κτήσης 9 ευρώ καταγράφοντας κεφαλαιακή ζημιά 100 ευρώ (900 - 1.000). Στα 

λογιστικά βιβλία θα εμφανιστεί ότι τις «αγόρασε» έναντι 10 και τις «πούλησε» για 9 

ευρώ. Στη πραγματικότητα και για τους δυο δε κάνει καμία διαφορά η τιμή καθώς ο 

Ειδικός Διαπραγματευτής λαμβάνει 100 τεμάχια που είχε δώσει στην αρχή ( Μαζί με 

όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της Μονάδας δημιουργίας κατά αναλογία ) και ο Εκδότης 

λαμβάνει τα 50.000 μερίδια της Μονάδας Δημιουργίας που είχε δώσει ως 

αντάλλαγμα στην αρχή. Στη συνέχεια ο Ειδικός διαπραγματευτής μπορεί να πουλήσει 

στην αγορά τα 100 τεμάχια στη τρέχουσα τιμή ή να τα διακρατήσει .

Το πλεονέκτημα είναι ότι στο πραγματικό κομμάτι των συναλλαγών 

χρησιμοποιούνται μονάδες ενώ στο λογιστικό επιτρέπεται και η χρήση αξιών.

Να θυμίσουμε ότι μεταξύ Εκδότη και Ειδικού Διαπραγματευτή οι συναλλαγές 

γίνονται σε είδος ( In Kind ) και όχι σε μετρητά, αυτό που μετρά είναι η μεταβίβαση 

συγκεκριμένων ποσοτήτων και όχι αξιών. Στην δημιουργία το ένα μέρος έδωσε 100 

τεμάχια και στην εξαργύρωση έλαβε τις 100 συγκεκριμένες μετοχές. Επίσης η 

αλλαγή από το ένα επενδυτικό στοιχείο σε άλλο ( επενδυτικά στοιχεία σε μερίδια 

ETF και το αντίστροφο) δε προσθέτει κάποιον επιπλέον κίνδυνο καθώς οι αξίες των 

δύο αυτών στοιχείων είναι άριστα συνδεδεμένες και μεταβάλλονται με τον ίδιο 

ρυθμό.
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Ας δούμε το παράδειγμα με αξίες και για να το κάνουμε πιο απλό υποθέτουμε ότι το 

ETF έχει στη δομή του μόνο 100 μετοχές της Citigroup. Όταν ο Ειδικός 

διαπραγματευτής αγοράζει μετοχές η τιμή είναι 10 και τις μεταβιβάζει στον εκδότη 

με αξία 1.000, λαμβάνοντας μερίδια αξίας 1.000 που τα πουλά στην αγορά άμεσα ή 

σταδιακά. Η αξία των μεριδίων μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο όπως και αυτή των 

100 μετοχών και επομένως έχει το ίδιο ρίσκο με το να κρατούσε τις μετοχές.

Μετά από καιρό η τιμή της μετοχής είναι 14 και ανάλογη είναι και η τιμή του 

μεριδίου NAV στην αγορά. Ο ειδικός διαπραγματευτής αγοράζει τα μερίδια από την 

αγορά δίνοντας 14 ευρώ * 100 = 1.400, τα μεταβιβάζει στον εκδότη και λαμβάνει 100 

μετοχές Citigroup, έχοντας 2 επιλογές να τις πουλήσει άμεσα στη τρέχουσα τιμή των 

14 ευρώ ή να τις κρατήσει. Ο εκδότης αν έχει απόθεμα μετοχών από άλλες μονάδες 

δημιουργίας προτιμά να μεταβιβάσει στον ειδικό διαπραγματευτή όσο γίνεται πιο 

χαμηλού κόστους κτήσης παρτίδες για να καταγράψει κεφαλαιακές ζημιές. Ως βάση 

υπολογισμού έχουμε την τιμή κτήσης (σε είδος) και όχι τη τρέχουσα καθώς καμιά 

συναλλαγή (εξαργύρωσης ) δε γίνεται. Η τρέχουσα τιμή αφορά αποκλειστικά τη 

δευτερογενή αγορά μετοχών και δεν παίζει κανένα ρόλο στις συναλλαγές μεταξύ 

Εκδότη και Ειδικού διαπραγματευτή. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο Εκδότης στη 

διαδικασία της εξαργύρωσης προσπαθεί να μεταβιβάζει όσο το δυνατόν χαμηλότερου 

κόστους τεμάχια με σκοπό οι Εκδότες να καταγράφουν στα βιβλία τους τα στοιχεία 

με υψηλές τιμές κτήσης.

Η διαδικασία αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε μερικούς τύπους ETF και δεν αποτελεί 

γενικό κανόνα. Για να μπορέσει ένας εκδότης να επιτύχει φορολογική εξεικονόμηση 

πρέπει το ETF να εμπίπτει στη φορολογική νομοθεσία RIC ( Regulated Investment

Company ). Κύριοι τύποι ETF που εμπίπτουν στη παραπάνω νομοθεσία είναι 

σχήματα που επενδύουν απ’ ευθείας σε μετοχές, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι δεν 

αφορά σχήματα ETF που κάνουν χρήση παραγώγων ή επενδύουν σε προϊόντα και 

μέταλλα π.χ σχήματα Limited Partnerships. Αναλυτικές πληροφορίες για τη 

διαδικασία αλλά και τη δυνατότητα υπαγωγής στη  φορολογική νομοθεσία RIC

βρίσκονται στο σημείο 852(b)(6) του κεφαλαίου Μ της σχετικής νομοθεσίας.

Ο πίνακας παρουσιάζει τις αποδόσεις και τα κέρδη – ζημιές ενός ETF που επενδύει 

στον δείκτη S&P 500  σε σχέση με ένα αντίστοιχο αμοιβαίοκεφάλαιο.
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Πίνακας 4.1 Σύγκριση Απόδοσης ETF και Αμοιβαίου Κεφαλαίου S&P 500

SPDR ETF
Vanguard Mutual 

Fund

Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2009 31/12/2009

Μη εμφανή Κέρδη / Ζημιές 18,02% 18,89%

Σωρευτικά Κέρδη / Ζημιές (12,80%) (3,06%)

Φορολογητέα Κεφαλαιακά κέρδη 5,89% 15,83%

Πηγή: Ενημερωτικά φυλλάδια εκδότη και διαχειριστή

Τα μη εμφανή κέρδη είναι η πραγματική κερδοφορία του επενδυτικού σχήματος με 

βάση το δείκτη για όλο το 2009 αν δεν υπήρχε η ευνοϊκή φορολογική νομοθεσία και 

περιλαμβάνει τόσο την απόδοση του δείκτη όσο και κέρδη / ζημιές από 

αγοροπωλησία μετοχών λόγο αλλαγών στη σύνθεση καθώς και προμήθειες. Η μικρή

διαφορά στην απόδοση οφείλεται στις διαχειριστικές αμοιβές και έξοδα.

Οι σωρευτικές Ζημιές αφορούν ζημιές που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, 

συμπεριλαμβανομένων και των εικονικών που περιγράφηκαν προηγουμένως και 

συμψηφίζονται με τυχόν κέρδη. Όπως και στην Ελλάδα η νομοθεσία επιτρέπει τη 

μεταφορά ζημιών σε επόμενα έτη για 8 έτη. Τα φορολογητέα κεφαλαιακά κέρδη είναι 

η διαφορά Μη εμφανών αποτελεσμάτων και εμφανών.

Από το  πίνακα είναι προφανές, ότι ένα ETF προσφέρει ουσιαστικά την ίδια απόδοση 

με ένα αντίστοιχο Αμοιβαίο κεφάλαιο, όμως το ETF παρουσιάζει σημαντικά 

μικρότερη απόδοση ( 3 φορές μικρότερη) σε όρους φορολογίας.

Όπως βλέπουμε από τη διαδικασία των μεταβιβάσεων κανένα μέρος δεν 

πραγματοποιεί χρηματικό κέρδος και προκύπτει το εύλογο ερώτημα για ποιο λόγο 

τότε τα δύο μέρη εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Θα αναφερθούμε αναλυτικά 

στα πλεονεκτήματα που έχει ένας ειδικός διαπραγματευτής σε επόμενο μέρος της 

εργασίας καθώς αναπτύσσονται σημαντικές ευκαιρίες για εξισοροπιστική 

κερδοσκοπία στη δευτερογενή αγορά, αλλά και στις αμοιβές των υπηρεσιών του.
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Τέλος ο εκδότης πραγματοποιεί κέρδος από τις αμοιβές που χρεώνει στους ειδικούς 

διαπραγματευτές, 

Η παραπάνω δυνατότητα για την επιλογή του κόστους εξαργύρωσης είναι σύμφωνη 

με τη νομοθεσία και ευνοεί τα E.T.F.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Εκδότες καταγράφουν 

αναγκαστικά κεφαλαιακά κέρδη όταν αυτά πραγματοποιούνται. Οι περιπτώσεις αυτές 

είναι όταν έχουμε μεταβολές των δεικτών που παρακολουθούν αναγκάζοντας τα 

σχήματα να πουλήσουν και να αγοράσουν μετοχές έτσι ώστε να κατέχουν τη νέα 

σύνθεση του δείκτη. Σε μία μεταβολή στη δομή ενός δείκτη το ETF πουλά τις 

μετοχές που δεν χρειάζεται πια και αγοράζει τις νέες που μετέχουν πλέον στο δείκτη. 

Οι αλλαγές αυτές γίνονται με χρήμα και όχι σε είδος, καταγράφοντας κέρδη ή ζημιές 

ανάλογα με τις τιμές τις οποίες έχει καταγεγραμμένα τα στοιχεία που πουλά στα 

βιβλία του το ETF, για το λόγο αυτό και μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε 

επιδιώκουν να κρατήσουν «λογιστικά» τα στοιχεία σε όσο το δυνατόν πιο υψηλές 

τιμές.

4.3 Κόστος Διαφάνειας

Τα ETF που έχουν ως επενδυτική στρατηγική την αντιγραφή ενός δείκτη, θεωρούνται 

υψηλής διαφάνειας λόγω του ότι οι επενδυτές γνωρίζουν για τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου βάση της σύνθεσης του δείκτη. Η ευκολία πληροφόρησης μπορεί να 

είναι ελκυστική για τους επενδυτές όμως για τον εκδότη μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά το κόστος καθώς σε ενδεχόμενες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση των 

δεικτών αναγκάζεται να πουλήσει μετοχές που διαγράφονται και να αγοράσει τις νέες 

που τις αντικαθιστούν.

Με την ανακοίνωση των μεταβολών στους δείκτες, οι τιμές των μετοχών που 

διαγράφονται πιέζονται λόγω του ότι πολλά σήματα ή επενδυτές που ακολουθούν το 

δείκτη πουλάνε τις συμμετοχές τους ως μέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ενώ η 

τιμή αυτών που προστίθεντο αυξάνονται λόγο της ζήτησης από τους επενδυτές. Η 

διαδικασία αυτή αναγκάζει τα ETF να κάνουν πράξεις σε μετρητά και όχι σε είδος 

όπως γίνεται αλλά και να πληρώσουν προμήθειες για τις αγοραπωλησίες. Όλα αυτά 
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τα κόστη αναδιάρθρωσης είναι συνήθως αναπόφευκτα, ειδικά όταν οι δείκτες είναι 

ευρέως γνωστοί και εμπορεύσιμοι. Η πληροφόρηση των αλλαγών είναι ταυτόχρονα 

διαθέσιμη προς όλο το επενδυτικό κοινό αφαιρώντας τη δυνατότητα από τον εκδότη 

του ETF να αγοράσει και να πουλήσει τα στοιχεία σε τιμές προ του γεγονότος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

5.1 Ενεργητική & Παθητική Διαχείριση

Κάθε ETF αντιπροσωπεύει ένα καλάθι επενδυτικών στοιχείων, που στην ανάλυση 

μας υποθέτουμε ότι είναι πάντα μετοχές για λόγους ευκολίας.

Ανάλογα με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ο εκδότης έχει 2 επιλογές

1. Αντιγραφή υφιστάμενου δείκτη

1.1. Πλήρης αντιγραφή με κατοχή όλων των στοιχείων στις αναλογίες τους

1.2. Μερική αντιγραφή με τη μέθοδο δειγματοληψίας ( Sampling )

2. Δημιουργία δείκτη

2.1. Επιλογή υποκείμενων στοιχείων με κάποιο συσχετισμό μεταξύ τους, 

θεωρητικά δεν εφαρμόζεται η μέθοδος δειγματοληψίας

2.1.1. Ενεργή διαχείριση 

2.1.2. Παθητική διαχείριση

Στην πρώτη περίπτωση ο Εκδότης όπως έχει αναφερθεί, ανάλογα με το σκοπό του 

αλλά και το κόστος που θέλει να αναλάβει επιλέγει να αντιγράψει ένα δείκτη ή να 

δημιουργήσει ένα νέο δείκτη, ουσιαστικά για αποκλειστική χρήση του ως μέτρο 

σύγκρισης. Η μέθοδος της δειγματοληψίας ακολουθείται όταν επιλέγονται υπαρκτοί 

δείκτες καθώς με την επιλογή ενός μόνο μέρους των στοιχείων μπορεί κάποιος να 

επιτύχει σε μεγάλο ποσοστό την απόδοση του δείκτη, οι μετοχές που αποκλείονται 

είναι συνήθως αυτές με μικρή στάθμιση και όσες συσχετίζονται έντονα θετικά με 

άλλες. Η επιλογή υψηλά συσχετιζόμενων στοιχείων προσθέτει κόστος χωρίς να έχει 

κάποιο πλεονέκτημα στην απόδοση.
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Η Παθητική διαχείριση έχει μικρότερο κόστος καθώς ο εκδότης δεν κάνει αλλαγές 

στη δομή του ETF με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση, αρχικά αποκτά τα υποκείμενα 

στοιχεία στις αναλογίες που ορίζονται από τη δομή του δείκτη και προβαίνει σε 

αλλαγές μόνο όταν αυτές υπαγορεύονται από τις αλλαγές στο δείκτη. Οι κυριότεροι 

λόγοι των μεταβολών είναι εταιρικές πράξεις ( Splits ), μεταβλητότητα τιμής, αλλαγή 

στη στάθμιση, αλλαγή κατηγορίας κτλ

Στην Ενεργητική διαχείριση, ο εκδότης δεν έχει σημαντικούς περιορισμούς στη δομή 

των στοιχείων. Συχνά ο εκδότης κάνει αλλαγές στη σύνθεση των στοιχείων όταν 

κρίνει ότι κάποια στοιχεία μπορεί να υπεραποδόσουν έναντι άλλων. Αυτή η τακτική 

έχει υψηλό κόστος καθώς ο εκδότης πουλά και αγοράζει τα στοιχεία που ήδη κατέχει 

από προηγούμενες διαδικασίες δημιουργίας Μεριδίων.

5.2 Η Εμπορευσιμότητα των Υποκείμενων Στοιχείων ως Κριτήριο 

Επιλογής τους στη Δομή ενός ETF

Η εμπορευσιμότητα των επενδυτικών στοιχείων είναι καθοριστικός παράγοντας για 

τη συμμετοχή τους σε ένα ETF. Για τη δημιουργία μιας Μερίδας Δημιουργίας ( 

Creation Unit ) ο ειδικός διαπραγματευτής πρέπει να συγκεντρώσει τα υποκείμενα 

στοιχεία στις αναλογίες που απαιτούνται, αυτό όμως δεν είναι εύκολο όταν η 

εμπορευσιμότητά τους είναι περιορισμένη. Αν οι μέσοι ημερήσιοι όγκοι ενός 

υποκείμενου στοιχείου (πχ μετοχές ) είναι χαμηλοί τότε αυτό έχει αντίκτυπο στη 

ρευστότητα του ETF  καθώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συγκεντρωθούν τα 

υποκείμενα στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία μονάδων.

Οι χαμηλοί όγκοι των υποκείμενων στοιχείων αποτρέπουν τους Ειδικούς 

Διαπραγματευτές να θελήσουν να εμπλακούν σε ένα ETF. 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα ενός ETF που περιέχει 20 μετοχές και 

ακολουθεί έναν χρηματιστηριακό δείκτη κατά 100%. Θα αναλύσουμε τα ειδικά 

χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης κάθε μετοχής καθώς και τα πρόβλημα που μπορεί 

να αντιμετωπίσει ένας εκδότης ενός ETF.



37

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ETF

Μετοχή Τιμή
Μέσος 

Όγκος

Μετοχές ανά 

Μον. Δημιουργίας

Στάθμιση 

στο ETF

% Μετοχών επί 

του Όγκου για 1 

Μ.Δ.

Μερίδια ETF με το 50% 

του μέσου όγκου

Αριθμός Μον.* 

Δημιουργίας με το 50% του 

μέσου όγκου

1 ΑΑΑ 10 100.000 21 0,07% 0.02 % 119.047.619 2.381

2 ΒΒΒ 11 5.000 1.000 3,75% 20.00% 125.000 2,5

3 ΓΓΓ 12 300.000 386 1,58% 0.13 % 19.430.052 389

4 ΔΔΔ 13 400.000 80 0,35% 0.02 % 125.000.000 2.500

5 ΕΕΕ 14 500.000 49 0,23% 0.01 % 255.102.041 5.102

6 ΖΖΖ 15 100.000 131 0,67% 0.13 % 19.083.969 382

7 ΗΗΗ 16 200.000 1.242 6,78% 0.62 % 4.025.765 81

8 ΘΘΘ 17 300.000 139 0,81% 0.05 % 53.956.835 1.079

9 ΙΙΙ 18 400.000 13 0,08% 0.00 % 769.230.769 15.385

10 ΚΚΚ 19 500.000 857 5,55% 0.17 % 14.585.764 292

11 ΛΛΛ 20 100.000 113 0,77% 0.11 % 22.123.894 442

12 ΜΜΜ 21 200.000 1.177 8,43% 0.59 % 4.248.088 85

13 ΝΝΝ 22 300.000 880 6,60% 0.29 % 8.522.727 170

14 ΞΞΞ 23 400.000 894 7,01% 0.22 % 11.185.682 224

15 ΟΟΟ 24 500.000 56 0,46% 0.01 % 223.214.286 4.464

16 ΠΠΠ 25 100.000 2.800 23,87% 2.80 % 892.857 18

17 ΡΡΡ 26 200.000 1.311 11,62% 0.66 % 3.813.883 76

18 ΣΣΣ 27 300.000 331 3,05% 0.11 % 22.658.610 453

19 ΤΤΤ 28 400.000 571 5,45% 0.14 % 17.513.135 350

20 ΦΦΦ 29 500.000 1.300 12,86% 0.26 % 9.615.385 192

Αξία ανά Μόν. Δημιουργίας 293.239,00
Μερίδια ETF ανά Μόν. Δημ/γιας 50.000
NAV 5.86
*Στη τελευταία στήλη η τιμές είναι στρογγυλοποιημένες
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Μέσος Όγκος : Αναφέρεται στον μέσο ημερήσιο όγκο τεμαχίων του υποκείμενου 

στοιχείου που εμπορεύονται καθημερινά στο χρηματιστήριο. Υπολογίζεται από την 

καθημερινή διαπραγμάτευση 

Μετοχές ανά Μονάδα Δημιουργίας : Πόσα τεμάχια από τον υποκείμενο στοιχείο 

απαιτούνται να συγκεντρωθούν από τον Ειδικό Διαπραγματευτή για να δημιουργηθεί 

μια Μονάδα Δημιουργίας. Ορίζεται από τη δομή του δείκτη

Στάθμιση στο ETF : Το ποσοστό συμμετοχής κάθε υποκείμενου στοιχείου ως προς το 

σύνολο των στοιχείων του ETF. Ορίζεται από τη δομή του δείκτη

Ποσοστό Μετοχών επί του Ημ. Όγκου για τη δημιουργία 1 Μον. Δημιουργίας : Είναι 

το ποσοστό του ημερήσιου όγκου που απαιτείται για τη δημιουργία μιας Μονάδας 

Δημιουργίας ETF. Υπολογίζεται ως εξής Μετοχές ανά Μ. Δημ/γίας / Μέσος Ημ 

Όγκος

Μερίδια ETF με το 50% του μέσου όγκου : Κάνοντας την υπόθεση ότι το 

υποκείμενο στοιχείο εμπορεύεται με το 50% του μέσου όγκου του, πόσα μερίδια ETF 

μπορούμε να δημιουργήσουμε. Υπολογίζεται ως εξής [(Ημ Όγκος *0.5 ) / Μετοχές 

ανα Μον. Δημιουργίας ] * Μερίδια ανα Μον. Δημιουργίας ] Μας δίνει το πόσα 

μερίδια υπάρχουν με βάση τις Μονάδες Δημιουργίας της επόμενης στήλης

Αριθμός Μον. Δημιουργίας με το 50% του μέσου όγκου : Με βάση την προηγούμενη 

τιμή ( Αρ. μεριδίων ) υπολογίζεται και ο Αριθμός Μονάδων Δημιουργίας. Οι τιμές 

είναι κατά προσέγγιση. Υπολογίζεται ως [Ημ όγκος / 2] * Μετοχές ανα Μον. 

Δημιουργίας

Όταν ο εκδότης αποφασίζει για τη δομή ενός ETF, δίνει μεγάλη σημασία στις 2 

τελευταίες στήλες διότι αυτές δίνουν πληροφορίες κατά το πόσο εύκολα μπορεί να 

δημιουργεί Μονάδες Δημιουργίας με σκοπό να διοχετεύει ρευστότητα στην αγορά 

του προϊόντος αλλά και να το αναπτύσσει αυξάνοντας τα μερίδια σε κυκλοφορία. Ο 

ημερήσιος όρος είναι αντιπροσωπευτικός της ρευστότητας του υποκείμενου 

στοιχείου, όμως η τιμή αυτή δεν είναι δεδομένη και σε αρκετές περιπτώσεις είναι 

αρκετά μικρότερη με αποτέλεσμα οι απαιτούμενες μονάδες να αντιπροσωπεύουν όλο 

και μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων στην αγορά για πώληση στοιχείων. Αυτό 

δημιουργεί δύο προβλήματα, το πρώτο είναι ή αδυναμία δημιουργίας ή εξαργύρωσης 
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μεριδίων καθώς τα υποκείμενα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή δεν υπάρχει ζήτηση και 

δεύτερον η υπερβάλλουσα ζήτηση ή προσφορά μπορεί να επηρεάσει τις τιμές 

διαστρεβλώνοντας την NAV του ETF που είναι σε άμεση εξάρτηση με τις τιμές των 

υποκείμενων στοιχείων.

Στο πίνακα παρατηρούμε ότι η μετοχή ΒΒΒ έχει σχετικά μεγάλο ποσοστό 

συμμετοχής στο ETF  σε σχέση με τις υπόλοιπες και επιπλέον ο μέσος ημερήσιος 

όγκος είναι υπερβολικά μικρότερος έναντι όλων των άλλων. Βλέπουμε ότι κατά μέσο 

όρο ο ειδικός διαπραγματευτής πρέπει να αγοράσει το 20% του ημερήσιου όγκου για 

τη μετοχή ΒΒΒ όταν αποφασίσει να δημιουργήσει μια Μονάδα Δημιουργίας, ενώ δεν 

είναι απίθανο το ποσοστό αυτό να υπερδιπλασιαστεί όταν οι συναλλαγές είναι 

μικρότερες. Στις τελευταίες 2 στήλες γίνεται ανάλυση ενός πιο ακραίου αλλά όχι 

σπάνιου σεναρίου. Υποθέτουμε ότι ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών είναι ο μισός από 

το μέσο όρο και κάνουμε τους υπολογισμούς για να δούμε τη δυνατότητα Μονάδων 

Δημιουργίας.

Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα της ΒΒΒ περιορίζει σημαντικά τις 

δυνατότητες ενός Διαχειριστή καθώς μπορεί να δημιουργήσει μόνο 2,5 Μονάδες 

Δημιουργίας ( στην ουσία 2 ) σε μια μέρα χαμηλής δραστηριότητας. Ενώ η αμέσως 

επόμενη μετοχή χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας είναι η ΠΠΠ και δίνει 

δυνατότητα δημιουργίας 18 Μονάδων παρά του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στο 

ETF. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τις μετοχές ΙΙΙ & ΟΟΟ που λόγο της μεγάλης 

συναλλακτικής τους δραστηριότητας μπορούν ακόμη και σε δυσμενή σενάρια να 

δώσουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών Μονάδων.

Βασικό στοιχείο λοιπόν για τη ρευστότητα ενός ETF δεν είναι το ποσοστό 

συμμετοχής του κάθε στοιχείο αλλά η ίδια ρευστότητα του, αυτό γίνεται αντιληπτό 

από τη στήλη 7 που φανερώνει ότι για κάθε στοιχείο το ποσοστό που χρειάζεται ένας

Ειδικός Διαπραγματευτής επί του μέσου ημερήσιου όγκου είναι  ελάχιστο ( ούτε καν 

0.5% ) για όσες μετοχές έχουν σημαντική ρευστότητα και αυτό μπορεί να μειωθεί σε 

μέρες έντονης δραστηριότητας ή να αυξηθεί σε πιο υποτονικές μέρες, όμως και πάλι 

παραμένει αρκετά μικρό. Με τα παραπάνω δεδομένα ο εκδότης και ο Ειδικός 

Διαπραγματευτής περιορίζονται από τη μετοχή ΒΒΒ στην δημιουργία ελάχιστων 
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μονάδων ασχέτως αν μπορούνε να συγκεντρώσουν τα υπόλοιπα στοιχεία σε μεγάλες 

ποσότητες.

Βλέπουμε ότι τα χαρακτηριστικά των υποκείμενων στοιχείων είναι σε άμεση 

συνάρτηση με τα αντίστοιχα του ETF, η αξία τους επηρεάζει την NAV και την i NAV

σε όρους αποτίμησης και η ρευστότητά τους είναι συνδεδεμένη με την ρευστότητα 

του ETF. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ETF

6.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ένας εκδότης 

ETF εκδίδει τα μερίδια καθώς και της σχέση που συνδέει τα μερίδια με τα 

υποκείμενα στοιχεία. Η παραπάνω δομή αποτελεί την πιο απλή μορφή για ETF. Όμως 

καθώς η τεχνολογία προσφέρει ολοένα και μεγαλύτερες δυνατότητες για γρήγορες 

επενδυτικές κινήσεις αλλά και οι απαιτήσεις των επενδυτών για πιο σύνθετες και 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις αυξάνουν, οδήγησαν τους εκδότες στο να δημιουργήσουν 

πιο σύνθετες δομές ETF.

Αν και ξεκίνησε ως ένα διαφανή (Transparent ) χρηματοοικονομικό προϊόν η εξέλιξη 

του δείχνει ότι υιοθετούνται όλο και πιο σύνθετες δομές (Funded / Unfunded

Structures)  που αυξάνουν το επίπεδο κινδύνου σε ακραίες συνθήκες αγοράς. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε σε δύο σύνθετους τύπους δόμησης ETF που 

κάνουν χρήση συμβάσεων SWAP. Έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στους 

λόγους που αναγκάζουν έναν εκδότη να επιλέξει μία τέτοια δομή, ενώ σε επόμενο 

κεφάλαιο ( Μοχλευμένα & Αντίστροφα ETF ) θα δούμε τι προσπαθούν να επιτύχουν 

οι εκδότες μέσω δομών με χρήση SWAP.

Η μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις σε εξωτικά προϊόντα, δυσπρόσιτες αγορές, 

επενδύσεις σε μη χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε επενδύσεις χαμηλής ρευστότητας 

και γενικότερα σε κάθε είδους στοιχείο πέρα από τα κλασσικά επενδυτικά στοιχεία, 

αναγκάζει του εκδότες ETF με υποκείμενα στοιχεία όπως τα προαναφερόμενα, να 

καταφεύγουν σε μεθόδους που υπόσχονται αποδόσεις ανάλογες των στοιχείων χωρίς 

να τα κατέχουν στη φυσική μορφή. Όσο πιο δύσκολη είναι η άμεση επένδυση σε 

κάποια υποκείμενα στοιχεία τόσο και πιο σύνθετες μεθόδους αναπτύσσουν οι 

εκδότες. Άλλοι παράγοντες που οδηγούν στη λύση των σύνθετων δομών είναι η 

αδυναμία συγκέντρωσης όλων των στοιχείων λόγο της ποσότητάς τους π.χ. δείκτες με 
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1000 μετοχές, καθώς πέρα από τη δυσκολία συνεπάγεται και υψηλό κόστος 

διαχείρισης .

6.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Στην επιλογή του τρόπου αντιγραφής της απόδοσης σημαντικό ρόλο παίζει το 

νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο δύο 

είναι οι βασικές νομοθεσίες που ρυθμίζουν την αγορά των ETF, ο νόμος 40 ACT για 

την Αμερική και το νομικό πλαίσιο UCITS για την Ευρωπαϊκή αγορά. 

Ο 40 ACT στην Αμερική είναι αρκετά αυστηρό σε θέματα δομής και δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια για σύνθετες δομές που αναπαριστούν την απόδοση των 

υποκείμενων τίτλων χωρίς τη φυσική τους κατοχή. Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα 

ETF που εκδίδονται στην Αμερική πρέπει τουλάχιστον το 80% των στοιχείων τους να 

είναι άμεσα σχετικά με το όνομα (σκοπό) της επένδυσης. Ουσιαστικά επιτρέπει τη 

χρήση επενδύσεων που δεν είναι σε φυσικά στοιχεία, όμως η εναλλακτική επιλογή να 

έχει άμεση σχέση με το υποκείμενο στοιχείο και την απόδοση που προσπαθεί να 

επιτύχει. Για παράδειγμα ένα ETF που υπόσχεται την απόδοση χρυσού, μπορεί να 

μην κατέχει ράβδους χρυσού και να επιτυγχάνει την απόδοση μέσω παραγώγων τα 

οποία σε ποσοστό 80% πρέπει να είναι παράγωγα συνδεδεμένα με το χρυσό. 

Για τα ETF που εκδίδονται στην Ευρώπη οι κανονισμοί είναι αρκετά πιο ελαστικοί 

και δίνουν περισσότερες επιλογές στους εκδότες για την αντιγραφή της απόδοσης των 

υποκείμενων επενδύσεων. Η δομή των Ευρωπαϊκών ETF επιτρέπει την επιλογή 

επενδυτικών στοιχείων που δεν έχουν σχέση με τα υποκείμενα στοιχεία που 

θεωρητικά πρέπει να κατέχουν οι εκδότες. Το νομικό πλαίσιο UCITS έχει υοθετηθεί 

και από τις αγορές της Ασίας όπου οι εκδότες ETF σε ποσοστό 70% εφαρμόζουν 

αυτό το νομικό  πλαίσιο.8

Οι δύο πoιό κοινές σύνθετες δομές είναι η Μη χρηματοδοτούμενη SWAP (Unfunded

SWAP Structure ETF ) και η Χρηματοδοτούμενη SWAP (Funded SWAP Structure

ETF ) δομή.

                                                          
8 B.I.S. Working Papers No 343, Market Structures and Systemic Risks of E.T.F. April 2011 
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6.3 Μη χρηματοδοτούμενη SWAP (Unfunded SWAP Structure)

Σε αυτή τη δομή ο τροφοδότης του εκδότη ενός ETF με επενδυτικά στοιχεία είναι 

ένας πάροχος SWAP. Χαρακτηριστικό αυτών των δομών είναι ότι ο Ειδικός 

Διαπραγματευτής που στη κλασσική δομή είχε το ρόλο του προμηθευτή επενδυτικών 

στοιχείων για τον εκδότη πλέον δεν εμπλέκεται στη διαδικασία δημιουργίας ή 

εξαγοράς. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να διοχετεύει τα μερίδια στη δευτερογενή 

αγορά και αντιστρόφος να τα εξαργυρώνει. Αυτός που προμηθεύει τώρα τον εκδότη 

με επενδυτικά στοιχεία είναι ο πάροχος (Counterparty) και η ανταλλαγή αυτή δε 

γίνεται σε είδος αλλά με μετρητά. Βάση της συναλλαγής με μετρητά αλλάζει και η 

ιδιοκτησία των υποκείμενων τίτλων που πλέον περνά στον εκδότη, λεπτομέρεια πολύ 

σημαντική που θα αναλυθεί παρακάτω. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ανταλλαγή αλλά 

πώληση.

Ο όρος Μη χρηματοδοτούμενη θα γίνει πιο κατανοητός αφού παρουσιαστεί και η 

ανάλυση της χρηματοδοτούμενης δομής. Προς το παρόν θα αναφέρουμε ότι ο όρος 

αναφέρεται στα υποκείμενα στοιχεία. Στη Μη χρηματοδότούμενη τα υποκείμενα 

στοιχεία είναι κάποια υπαρκτά επενδυτικά στοιχεία ( μετοχές κτλ)  βάση των οποίων 

δημιουργούνται τα μερίδια ETF, στη χρηματοδοτούμενη όμως δομή, δεν υπάρχουν 

υποκείμενα επενδυτικά στοιχεία αλλά κεφάλαια (χρηματοδότηση). 

Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε ένα διάγραμμα για το πώς πραγματοποιείται η 

έκδοση μεριδίων στη χρηματοδοτούμενη δομή ενός σύνθετου ETF. 
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ΔΟΜΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ETF ΜΕ ΧΡΗΣΗ SWAP

Πάροχος SWAP

Εκδότης ETF
Ειδικός 

Διαπραγματευτής

Χρηματιστήρια

Μερίδια             
ETF

Μετρητά

Επενδυτικό Κοινό

Μερίδια 
ETF

Μετρητά

Απόδοση 
Καλαθιού

Απόδοση 
δείκτη

Μετρητά Πώληση 
Καλαθιού
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Ξεκινώντας από το δεξιό τμήμα του σχήματος βλέπουμε αρχικά τη σχέση Εκδότη –

πάροχου SWAP ο οποίο συνήθως είναι μια τράπεζα. Η μεταξύ τους σχέση χωρίζεται 

σε δύο μέρη. Αρχικά ο πάροχος SWAP πουλά αντί να μεταβιβάσει στον εκδότη του 

ETF το καλάθι μετοχών ή άλλων επενδυτικών στοιχείων που απαιτούνται και 

λαμβάνει την αξία τους σε μετρητά. Έπειτα συμφωνείται το SWAP βάση του οποίου 

ο εκδότης πληρώνει στον πάροχο την απόδοση του καλαθιού ( επενδυτικά στοιχεία ) 

και ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει (ώς αντάλλαγμα) στον εκδότη την 

απόδοση του δείκτη τον οποίο θεωρητικά το ETF ακολουθεί. Το επόμενο μέρος, 

αριστερό κομμάτι του σχήματος, παραμένει όπως έχει και στην απλή δομή του ETF, 

δηλαδή τα μερίδια που εκδίδει ο εκδότης μεταβιβάζονται στους ειδικούς 

διαπραγματευτές και μέσω των χρηματιστηρίων στο επενδυτικό κοινό.

Το καλάθι μετοχών ή άλλων στοιχείων που πωλείται στον εκδότη δεν είναι 

απαραίτητο να είναι η ακριβής σύνθεση του υποκείμενου δείκτη, όπως απαιτείται 

στην κλασσική δομή, αλλά μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική και να μεταβάλλεται 

συνεχώς. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ισόποσης αξίας με τα μετρητά που 

δίνονται, καθώς αποτελεί απλά ενέχυρο. Βλέπουμε ότι η δημιουργία των μεριδίων 

γίνεται και πάλι με αντάλλαγμα επενδυτικά στοιχεία, αλλά χωρίς να τα μεταβιβάσει ο 

ειδικός διαπραγματευτής και κυρίως δεν είναι απαραίτητα αυτά που υπονοούνται από 

το σκοπό του ETF. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι με την πώληση του καλαθιού ο 

εκδότης αποκτά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τα επενδυτικά στοιχεία του 

καλαθιού, το τι σημαίνει αυτό θα αναλυθεί και για τις δύο μορφές στο κομμάτι των 

κινδύνων

6.4 Χρηματοδοτούμενη SWAP (Funded SWAP Structure)

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η δομή και λειτουργία ενός Χρηματοδοτούμενου 

ETF με SWAP. Όπως προκύπτει και από την ονομασία του, η δημιουργία του γίνεται 

με χρηματοδότηση αντί με μεταβίβαση ή πώληση επενδυτικών στοιχείων. Κυρίαρχο 

ρόλο παίζει η ρευστότητα του αντισυμβαλλόμενου, καθώς η αρχική δημιουργία 

μεριδίων βασίζεται στην ύπαρξη μετρητού και όχι υποκείμενων τίτλων.
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Credit – Equity Linked Note

ΔΟΜΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ETF ΜΕ ΧΡΗΣΗ SWAP

Πάροχος SWAP

Εκδότης ETF
Ειδικός 

Διαπραγματευτής

Χρηματιστήρια

Μερίδια             
ETF

Μετρητά

Επενδυτικό Κοινό

Μερίδια 
ETF

Μετρητά

Μετρητά Απόδοση 
δείκτη

Αρχική 
Κατάθεση
- Μετρητά

Εναπόθεση  
Ενέχυρου σε 
Τρίτους -
Θεματοφύλακας
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Στην ίδια πάλι λογική ξεκινώντας από δεξιά θα αναλύσουμε τη σχέση εκδότη –

πάροχου SWAP. Η χρήση του όρου SWAP μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστή 

καθώς δεν υπάρχει συνεχόμενη σχέση ανταλλαγής αποδόσεων. Ο πάροχος καταθέτει 

αρχικά ένα ποσό στον εκδότη ίσο με την συνολική αξία του ETF το οποίο είναι άμεσα 

απαιτητό με την λήξη της σχέσης και λαμβάνει ένα χρεόγραφο Credit ή Equity Linked

Note. Επιπλέον καταθέτει σε ένα τρίτο μέρος, τον θεματοφύλακα, ένα καλάθι 

επενδυτικών στοιχείων που αθροιστικά μαζί με την αρχική κατάθεση πρέπει να 

αντιστοιχούν στο 110%-120% της αξίας του ενεργητικού του ETF. Αυτά τα 

χρεόγραφα (Linked Notes) έχουν ως κύριο σκοπό την εξασφάλιση του κεφαλαίου ( 

κατάθεση ) όταν είναι Equity, ενώ όταν έχει τη μορφή Credit η ακέραιη επιστροφή 

κεφαλαίου δεν είναι δεδομένη. Η περεταίρω ανάλυση δεν είναι αντικείμενο της 

εργασίας και απλά θα περιοριστούμε στον ορισμό ότι είναι εγγυήσεις της αρχικής 

κατάθεσης.

Το Credit – Equity Linked Note περιλαμβάνει και μια συμφωνία κατά την οποία 

ανάλογα με την απόδοση του δείκτη ορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο ο εκδότης και ο 

πάροχος ανταλλάσουν ποσά. Τέλος ανάλογα με την αξία NAV του ETF το αρχικό 

ποσό κατάθεσης είναι σε Discount ή Premium. Η διαφορά αυτή εξισορροπείται με την 

επιπλέον κατάθεση ή απόσυρση επενδυτικών στοιχείων στο θεματοφύλακα, 

μεταβάλλοντας σταδιακά τη δομή του ETF από αποκλειστικά με μετρητά σε δομή με 

μετρητά αλλά και επενδυτικά στοιχεία.

Όσον αφορά τα επενδυτικά στοιχεία που κατατίθεντο ως ενέχυρο στο θεματοφύλακα, 

ο εκδότης αν και δεν αποκτά την ιδιοκτησία των επενδυτικών στοιχείων όπως στη Μη 

Μοχλευμένη δομή αποκτά νομικές αξιώσεις. 

6.5 Κίνδυνοι

Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ο κίνδυνος που υπάρχει είναι από τη πλευρά του 

πάροχου SWAP καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει να πληρώσει τη 

συμφωνημένη απόδοση στον εκδότη. Αν και ο κίνδυνος είναι υπαρκτός η πιθανότητα 

να οδηγηθεί σε αποτυχία το ETF είναι μικρή καθώς υπάρχουν ισχυρές εξασφαλίσεις.
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Όπως τονίστηκε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα δικαιώματα που απορρέουν για 

τον εκδότη σε σχέση με τα επενδυτικά στοιχεία που προσφέρει ο πάροχος. 

Στη μη χρηματοδοτούμενη δομή τα επενδυτικά στοιχεία πωλούνται και ο εκδότης 

αποκτά κάθε δικαίωμα σε αυτά τα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να τα πουλήσει ή ακόμη να τα δανείσει σε τρίτους και να έχει επιπλέον κέρδος. 

Η επιλογή της πώλησης δίνει στον εκδότη την ασφάλεια να αποκτήσει ρευστό σε 

περίπτωση που ο πάροχος δε μπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του να 

πληρώσει την συμφωνημένη απόδοση. Θεωρητικά η άμεση κατοχή δίνει το 

πλεονέκτημα της άμεσης απόφασης για την ρευστοποίηση των επενδυτικών 

στοιχείων. Στη Χρηματοδοτούμενη δομή ο εκδότης δεν έχει την κυριότητα των 

επενδυτικών στοιχείων παρά κάποιες νομικές εξασφαλίσεις, χάνοντας το πλεονέκτημα 

της άμεσης ρευστοποίησης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, για το λόγο αυτό 

απαιτείται η συνολική αξία αρχικής κατάθεσης και ενεχύρων να ξεπερνά την αξία του 

κεφαλαίου του ETF.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ETF

7.1 E.T.F. με Διεθνή Στοιχεία

Τα ETF με στοιχεία που διαπραγματεύονται σε διαφορετικές αγορές γίνονται ολοένα 

και πιο δημοφιλή λόγω του ότι προσφέρουν διαφοροποίηση σε πολλαπλά επίπεδα 

αλλά και του ότι αποτελούν ένα εύκολο τρόπο επένδυσης σε δυσπρόσιτες αγορές ή 

σύνθετες επιλογές. Οι δομές τους μπορεί να είναι απλές, όπως για παράδειγμα ένα 

ETF που διαπραγματεύεται σε αγορά της Αμερικής και τα στοιχεία του είναι μετοχές 

του χρηματοοικονομικού κλάδου της Κίνας, αλλά και πιο σύνθετες όπως ένα ETF που 

διαπραγματεύεται σε μια αγορά και τα στοιχεία του είναι μετοχές του 

χρηματοοικονομικού κλάδου από πολλές χώρες διαφορετικών Ηπείρων. 

Τα ETF με στοιχεία που εμπορεύονται σε διαφορετικές αγορές δημιουργούν 

δυσκολίες στους Εκδότες και τους Ειδικούς Διαπραγματευτές καθώς οι ώρες 

συναλλαγών για κάθε στοιχείο είναι διαφορετικές, υπάρχουν διαφορετικοί 

χρηματιστηριακοί κανόνες από χώρα σε χώρα και οι αξίες δεν αναφέρονται πάντα στο 

ίδιο νόμισμα. Επιπλέον τα κόστη για ένα ETF με διεθνή στοιχεία είναι σημαντικά 

αυξημένα, όμως το Expense Ratio παραμένει αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τα 

αντίστοιχα κόστη Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα κύρια θέματα στα οποία θα εστιάσουμε 

είναι το πώς οι συναλλαγματικές διαφορές και οι διαφορετικές ώρες διαπραγμάτευσης 

επηρεάζουν την αποτίμηση των ETF.

7.2 Υπολογισμός NAV

Προηγουμένως παρουσιάστηκε ο τύπος υπολογισμού της NAV και αφορούσε δομή 

ETF με στοιχεία που διαπραγματεύονται τις ίδιες ώρες με τις ώρες διαπραγμάτευσης 

του ETF καθώς και στο ίδιο νόμισμα. Ας δούμε όμως πώς μεταβάλλεται αυτός ο 

τύπος όταν το ETF περιέχει στοιχεία σε διαφορετικά νομίσματα
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N.A.V. =  [[ Σ (Ποσότητα κάθε επιμέρους στοιχείου * Τιμή 

Κλεισίματος)/Συναλλαγματική Ισοτιμία) ] + Μετρητά – Υποχρεώσεις] / [Αριθμός 

μεριδίων ανά μονάδα δημιουργίας ]

7.3 Συναλλαγματικές Διαφορές

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα ETF που διαπραγματεύεται στην αγορά των Η.Π.Α και τα 

στοιχεία του είναι μετοχές από τη χρηματιστηριακή αγορά του Τόκιο. Ο Ειδικός 

Διαπραγματευτής για να λάβει μερίδια του ETF θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει τις 

αντίστοιχες ποσότητες των Ιαπωνικών μετοχών. Εφόσον οι μετοχές αυτές είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Τόκιο θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής 

διαδικασία

 Ανταλλάσει το ποσό USD που απαιτείται σε JPY ή λαμβάνει μία Ανοικτή 

θέση σε JPY.

 Αγοράζει τις μετοχές που χρειάζεται και τις μεταβιβάζει στον Εκδότη.

 Παραλαμβάνει τα μερίδια και τα πουλά στην αγορά λαμβάνοντας USD.

 Στη περίπτωση ανοιχτής θέσης σε JPY την κλείνει με αγορά JPY.

Η τιμή διάθεσης των μεριδίων προς το επενδυτικό κοινό θα συμπεριλαμβάνει τις 

τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τις συναλλαγματικές διαφορές και τα διάφορα 

κόστη λόγο διεθνών συναλλαγών. Στην περίπτωση των ETF με διεθνή στοιχεία οι 

Ειδικοί Διαπραγματευτές που έχουν και το κύριο ρόλο στη παροχή ρευστότητας και 

γενικότερα σε θέματα Market Making μπορούν να “περάσουν” τα διάφορα κόστη 

τους πιο εύκολα στην τιμή και να διαμορφώσουν Spread μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης. Ο λόγος είναι ότι η συνεχής αποτίμηση που αναφέρθηκε προηγουμένως δεν 

είναι αντικειμενική επιτρέποντας τη διαπραγμάτευση με premium ή discount πιο 

εύκολα για του λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω.
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7.4 Χρονικό Πλαίσιο Δημιουργίας και Εξαργύρωσης Μεριδίων

Από τα προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο Ειδικός 

Διαπραγματευτής δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία δημιουργίας ή 

εξαργύρωσης άμεσα. Έχοντας το παράδειγμα του ETF που διαπραγματεύεται σε 

Αμερικανική αγορά και επενδύει σε μετοχές της Ιαπωνίας θα δούμε αναλυτικά τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία συμβαίνουν τα διάφορα βήματα μίας διαδικασίας 

δημιουργίας μίας μονάδας δημιουργίας.

Υποθέτομε ότι σε κάθε στάδιο γίνονται και οι απαιτούμενες συναλλαγματικές 

μετατροπές που αναφέρθηκαν.

Ο Ειδικός Διαπραγματευτής αγοράζει τις μετοχές κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης 

τους στο χρηματιστήριο του Τόκιο, όμως δεν μπορεί να τις μεταβιβάσει στο ETF  την 

ίδια στιγμή καθώς οι αγορές στη Αμερική είναι κλειστές. Κατά τη μεταβίβαση τους, 

όταν η αγορά ανοίγει, με σκοπό την ανταλλαγή με μερίδια του ETF προκύπτει ένα 

σημαντικό θέμα αποτίμησης. Η αγορά των υποκείμενων μετοχών είναι πλέον κλειστή, 

οπότε δεν υπάρχει αποτίμηση σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον η NAV  του ETF  

κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης είναι υπολογισμένη με βάση τις τιμές 

κλεισίματος της προηγούμενης μέρας από αυτή της αγοράς των μετοχών. 

Τα δύο μέρη συμφωνούν να υπολογίσουν την τιμή NAV με βάση κάποιες εκτιμήσεις 

που δεν είναι ίδιες για όλα τα ETF, τα υποκείμενα στοιχεία ή τις αγορές. Η τιμή αυτή 

είναι γνωστή ως eNAV (estimated Net Assets Value) και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την τιμή της μπορεί να είναι από λίγοι έως πολλοί και από απλοί έως 

σύνθετοι, σε καμιά περίπτωση όμως δεν υπάρχει ένα δεδομένο μοντέλο. 

Πολλοί εκδότες λόγο αυτών των δυσκολιών αποτίμησης έχουν βάλει κανόνες σχετικά 

με τις ώρες κατά τις οποίες δέχονται κλήσεις για δημιουργία ή εξαργύρωση μεριδίων 

ενώ πολλοί Διαπραγματευτές επιλέγουν να αγοράζουν τα υποκείμενα στοιχεία στο 

κλείσιμο της αγοράς ( MOC  εντολές) με σκοπό οι τιμές να αντανακλούν την πιο 

πρόσφατη αποτίμηση και προσδοκίες.

Η δυνατότητα για Arbitrage περιορίζεται σημαντικά, έως και εξαλείφεται καθώς εκτός 

του ότι δεν γίνεται ταυτόχρονη διαπραγμάτευση δεν υπάρχει κανένα 100% αξιόπιστο 

μοντέλο που να εξασφαλίζει τη σωστή αποτίμηση.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν υποθέσουμε ότι το παραπάνω ETF αποτελείται από 50 μετοχές και με βάση την 

αξία τους κατά το κλείσιμο της Δευτέρας στην αγορά του Τόκιο ένα μερίδιο αξίζει 50 

$, ενώ με βάση το κλείσιμο της  Παρασκευής ήταν 49 $. Όπως γνωρίζουμε η αξία 

NAV υπολογίζεται στο κλείσιμο της υποκείμενης αγοράς και το ETF λαμβάνει τη 

τιμή που θα ισχύει στην επόμενη του διαπραγμάτευση. Όταν τη Δευτέρα η αγορά της 

Αμερικής ανοίξει το ETF θα έχει ως NAV την αποτίμηση της Παρασκευής δηλαδή 49 

$, ενώ θα έχει μεσολαβήσει άλλη μία διαπραγμάτευση στο Τόκιο, της Δευτέρας με 

NAV 50 $, καθώς χρονικά η Ιαπωνία προηγείται. Η NAV δεν αποτελεί οδηγό για 

σωστή αποτίμηση καθώς έχει 1 μέρα κενό, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι ωστόσο 

γνωρίζουν, μέσω των δικών τους μηχανισμών αποτίμησης την νέα NAV (των 50 $ ) 

όμως ούτε αυτή η τιμή αποτελεί πραγματική αποτίμηση 

Η διαφορά της μίας ημέρας φυσικά συνεχίζεται επ αόριστον καθώς η αποτίμηση της 

«Ιαπωνικής» Δευτέρας θα αποτελεί NAV για την διαπραγμάτευση της Τρίτης για την 

Αμερική, έχοντας όμως πάλι μεσολαβήσει άλλη μια μέρα διαπραγμάτευσης στο 

Τόκιο.

Εκτός των ιδιωτικών μηχανισμών αποτίμησης φυσικά υπάρχει και η iNAV η οποία 

δημοσιοποιείται μόλις στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης και λαμβάνει υπόψη την 

πιο πρόσφατη διαπραγμάτευση, που για την προκειμένη περίπτωση είναι η τιμή 

κλεισίματος στην αγορά της Ιαπωνίας από το μόλις προηγούμενο βράδυ, τα 50 $. Η 

τιμή αυτή δεν παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης του  ETF

και αυτό οφείλεται όχι σε μεταβολή των τιμών μιας και δεν υπάρχει μεταβολή στη 

κλειστή αγορά της Ιαπωνίας, αλλά στη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών

που επηρεάζουν την iNAV.

Πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι ένα ETF με διεθνή στοιχεία αντί να 

διαπραγματεύεται με βάση την αξία των υποκείμενων τίτλων, αντικατοπτρίζει τις 

προσδοκίες για την αποτίμηση των αξιών την επόμενη ημέρα. Για παράδειγμα μια 

σημαντική θετική ανακοίνωση που αφορά μία μετοχή που ETF μετά το κλείσιμο της 

αγοράς του Τόκιο θα ενσωματωθεί στην τιμή του ETF και με μια καλή ανάλυση 

μπορέσει να δώσει μια ένδειξη για το πώς θα κινηθεί η μετοχή την επόμενη μέρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΜΟΧΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ETF - LEVERAGED & 

INVERSE ETF

8.1. Εισαγωγή

Αποτελούν τη νεότερη καινοτομία στην αγορά των ETF καθώς εκτός των όλων 

προηγούμενων χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν, αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα

ETF προσφέρουν και χαρακτηριστικά παραγώγων. Στη βιβλιογραφία η ορολογία που 

συναντάμε είναι Leveraged Short ETF και Inverse ETF, ο προσδιορισμός ενός ETF ως 

Leveraged σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προιόν προσφέρει πολλαπλάσιες αποδόσεις 

έναντι της απόδοσης του υποκείμενου δείκτη ή επένδυσης που ακολουθεί. Οι 

αποδόσεις αυτές είναι διπλάσιες ή τριπλάσιες και μάλιστα μπορεί να είναι και προς 

την αντίθετη κατεύθυνση οπότε τότε το ETF είναι και Inverse, όμως υπάρχουν και 

περιπτώσεις που μπορεί απλά να είναι Inverse προσφέροντας ακριβώς την αντίθετη 

απόδοση. Έχουν μεγάλη απήχειση σε επενδυτές που ακολουθούν βραχυπρόθεσμες 

στρατηγικές και δε θέλουν να εμπλακούν στην αγορά των ΣΜΕ

Μέχρι στιγμής λόγο της πολυπλοκότητας τους τα υποκείμενα στοιχεία στη 

πλειοψηφία τους είναι δείκτες μετοχών, οπότε παρακάτω η αναφορές σε αποδόσεις θα 

γίνονται κυρίως για δείκτες.

8.2 Λειτουργία 

Η ανάλυσή της δομής των συγκεκριμένων προϊόντων ξεφεύγει από το σκοπό της 

παρούσας εργασίας καθώς απαιτούνται γνώσεις σε προϊόντα Swaps, συμβάσεις που 

αποτελούν βασικό στοιχείο της δομής τους. Η συνηθισμένη δομή τους είναι το 85-

90% των κεφαλαίων τους να επενδύονται σε υποκείμενα στοιχεία ( μετοχές, 

νομίσματα, εμπορεύματα ) και το υπόλοιπο σε ρευστό. Το σύνολο των κεφαλαίων 

παρέχονται ως εγγύηση (Collateral) για συμβάσεις Swaps ή Futures ειδικά 

σχεδιασμένα για να παρέχουν την απαιτούμενη απόδοση του ETF την επόμενη ημέρα. 
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Μέχρι στιγμής όλες οι συμβάσεις έχουν διάρκεια μίας ημέρας, ενώ υπάρχουν σκέψεις 

για συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας αν και στη βιβλιογραφία θεωρείται απίθανο να 

πραγματοποιηθεί λόγο της πολυπλοκότητας στην αποτίμηση. Η συμβάσεις μιας 

ημέρας αποτελούν σημαντικό στοιχείο στο καθορισμό της απόδοσης όπως θα δούμε 

παρακάτω.

Σημαντικό ρόλο και σε αυτή τη κατηγορία παίζει το νομοθετικό πλαίσιο που για τις 

Η.Π.Α. είναι πολύ πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 

Η.Π.Α η κατοχή φυσικών στοιχείων  επιβάλλεται ενώ στην Ε.Ε. η πλειοψηφία των 

κεφαλαίων ETF προτιμά την μέθοδο αναπαράστασης του δείκτη μέσω τεχνικών 

δειγματοληψίας ή άλλων επενδυτικών προιόντων (Synthetic Replication) λόγο 

ευελιξίας αλλά κυρίως γιατί επιτυγχάνεται χαμηλότερο κόστος. Πρακτικά οι εκδότες 

ενός ETF που δομείται με τη μέθοδο Synthetic Replication ανταλλάσουν την απόδοση 

του καλαθιού μετοχών και μετρητών που έχουν με την πραγματική απόδοση που 

επιδιώκουν του υποκείμενου τίτλου που ακολουθούν μέσω συμβάσεων SWAP. Οι 

συγκεκριμένες συμβάσεις ονομάζονται Total Return Swaps ( TRS )

Η αποτίμησή τους γίνεται σε καθημερινή βάση και η επανεκτίμηση για την 

υποσχόμενη απόδοση γίνεται με βάση το προηγούμενο κλείσιμο και όχι την τιμή 

αγοράς για το κάθε μεμονωμένο επενδυτή.  Αν τη πρώτη ημέρα ένα ETF αξίζει βάση

NAV 100 εωρώ και ο δείκτης έχει απόδοση 2% τότε η τιμή NAV του 2Χ ETF στο 

τέλος της ημέρας θα είναι 104 ευρώ και αυτή θα είναι η τιμή  εκκίνησης την επόμενη. 

Ο επενδυτής που αγόρασε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας στην τιμή των 101 θα 

έχει ουσιαστικά απόδοση (104-101) / 101 = 2,97%. 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι υποσχόμενες αποδόσεις είναι πραγματικές  μόνο αν κάποιος 

εμπορεύεται αυτά τα προιόντα στην καθημερινή NAV τιμή και επιπλέον η διάρκεια 

της επένδυσης δεν ξεπερνά την μία ημέρα. Όταν ο χρόνος επένδυσης ξεπερνά την 

ημέρα η απόδοση δεν είναι προβλέψιμη και εξαρτάται από την μεταβλητότητα και τη 

κατεύθυνση της αγοράς, αυτό θα το δούμε παρακάτω με αναλυτικά παραδείγματα.
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8.3 Η Παγίδα του Σταθερού Ποσοστού Μόχλευσης - Constant

Leverage Trap

Όπως αναφέρθηκε υπάρχουν ETF με σκοπό τη πολλαπλάσια απόδοση έναντι της 

απόδοσης ενός δείκτη. Όταν η υποσχόμενη απόδοση είναι διπλάσια αυτό σημαίνει ότι 

το ETF πρέπει να έχει έκθεση σε δανεισμό τη διπλάσια αξία του NAV. Αν η επένδυση 

σε φυσικά στοιχεία (πχ μετοχές) είναι 100 εκτ. ο διαχειριστής πρέπει να δανεισθεί 

άλλα 100 εκτ. μέσω παραγώγων και swaps. Βασικό μέλημα ενός διαχειριστή είναι η 

διατήρηση σταθερού ποσοστού μόχλευσης μεταξύ στοιχείων και εκθεσης σε 

δανεισμό. Για να γίνει κατανοητό θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα με ένα 

μοχλευμένο ETF που προσφέρει τη διπλάσια απόδοση της απόδοσης ενός δείκτη.

Την πρώτη ημέρα υποθέτουμε ότι ο δείκτης είναι στις 100 Μονάδες και το ETF  μέσω 

δανεισμού κατέχει στοιχεία που αντιστοιχούν σε επίπεδο 200 Μονάδων. Την επόμενη 

ημέρα ο δείκτης παρουσιάζει πτώση 10% στις 90 μονάδες με αποτέλεσμα το 

ενεργητικό του ETF να αποτιμάται σε 90 Μονάδες όμως η δομή του ETF με βάση την 

διπλάσια απόδοση πρέπει να προσαρμόσει το ενεργητικό του σε στοιχεία που 

αντιστοιχούν σε 80 μονάδες [( 200 μόν. Χ 2 (-10%)]. Με βάση την πραγματική 

απόδοση τόσο φυσικά στοιχεία όσο και ο δανεισμός αξίζουν από 90 + 90 Μονάδες = 

180 στο σύνολο. Ο διαχειριστής ( εκδότης ) του ETF είναι αναγκασμένος να πουλήσει 

στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν σε 20 μονάδες  για να προσαρμόσει το 

φυσικό ενεργητικό στις 160 μονάδες  ( μείωση 2 Χ -10% ).

Όταν το μοχλευμένο ETF είναι αντίστροφο (Short) οι κινήσεις του διαχειριστή είναι 

ανάλογες για να επιτύχει την αντίθετη απόδοση. Αν η πτώση είναι 10% το αντίστροφο 

διπλάσιο ETF θα πρέπει να έχει απόδοση +20%. Αυτό επιτυγχάνεται με δανεισμό 

επιπλέον 20 Μονάδων.

Παραστατικά οι αποδόσεις, αποτιμήσεις και κινήσεις εμφανίζονται στο πίνακα
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Πίνακας 8.1 Μοχλευμένο ETF Διπλάσιας Απόδοσης

Ημέρα Αξία 

Δείκτη

Αξία Στοιχείων 

ETF

Συνολική αξία στοιχείων 

ETF για την απόδοση

1 100 100 200

2 90 80 180 (πώληση 20 μον.)

Η αξία στοιχείων ETF αντιπροσωπεύει την πραγματική των φυσικών μετά την 

μόχλευση. Αναλυτικά η τιμή 80 Μονάδες προκύπτει ως εξής, 100 μον. – 10 μον. από 

την μείωση της αξίας του δείκτη – 10 μον. από την επίδραση του δανεισμού.

Στα αντίστροφα ETF η απώλεια αξίας σε φυσικές μονάδες αντισταθμίζεται από τις 

αντίστοιχες Short θέσεις, οπότε η επιπλέον αντίστροφη διαφορά επιτυγχάνεται από 

την απόδοση επιπλέον αντίθετων θέσεων.

Ο τρόπος διαχείρισης διαφέρει ανάλογα με τη δομή του ETF και από τον τρόπο με τον 

οποίο επιτυγχάνει τη μόχλευση ( καθαρός δανεισμός, Swap κ.τ.λ.)  Ο γενικός κανόνας 

για τα πολλαπλάσιας απόδοσης ETF είναι ότι στην ανοδική αγορά αγοράζει 

υποκείμενα στοιχεία και στην πτωτική πουλά. 

8.4 Κίνδυνοι Μεταβλητότητας

Από την δομή των μοχλευμένων και αντίστροφων ETF απορρέουν και σημαντικοί 

κίνδυνοι. Ο κυριότερος κίνδυνος είναι την επόμενη μέρα ο αντισυμβαλλόμενος ( 

εκδότης swap ) να μην μπορέσει να πληρώσει την απαιτούμενη απόδοση προς το ETF 

ή στην ακόμη χειρότερη περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος να πτωχεύσει και να 

«χαθεί» και το καλάθι μετοχών που έχει μεταβιβαστεί ως ενέχυρο. Για το λόγο αυτό 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας UCITS με σκοπό 

να περιοριστεί η έκθεση στο κίνδυνο. 
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Κάθε εκδότης ETF δε μπορεί να έχει συμβάσεις TRS με αντισυμβαλλόμενο που η 

αξία τους να ξεπερνούν το 10% της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού του (NAV) ETF 

καθώς και το σύνολο των συμβάσεων TRS να μη ξεπερνά τη συνολική αξία του NAV. 

Στις Η.Π.Α. λόγω του ότι η μέθοδος Synthetic Replication απαγορεύεται οι κίνδυνοι 

είναι σημαντικά μικρότεροι και οι αποδόσεις επιτυγχάνονται μέσω χρήσης 

συμβολαίων Futures

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα ETF

καθώς και τους κινδύνους που ενέχουν παρά το πώς δημιουργούνται και λειτουργούν 

εσωτερικά.

Η δομή τους, οι αποδόσεις και ο κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου των μοχλευμένων ETF

προσελκύει κυρίως εξειδικευμένους επενδυτές με γνώσεις αλλά το βασικό τους 

πλεονέκτημα, που είναι η διαπραγμάτευση τούς ως μετοχές, τα κάνει ελκυστικά και 

στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Ένα μοχλευμένο ETF είναι ιδανικό προϊόν για όσους 

θέλουν να εμπλακούν σε επενδυτικές στρατηγικές παρόμοιες με αυτές των 

παραγώγων, χωρίς όμως να είναι αναγκασμένοι να διατηρούν λογαριασμό 

περιθωρίου, ούτε να είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν με μετρητά πιθανές απώλειες.

Στην Αμερικανική αγορά οι απλοί επενδυτικοί λογαριασμοί αναφέρονται ως 401(k) 

και IRA και δεν δίνουν τη δυνατότητα δανεισμού. Έτσι γίνονται ιδανικά προιόντα 

σύνθετων στρατηγικών για όσους δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεν μπορούν 

να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αγορές. Σημαντικό τους πλεονέκτημα έναντι 

τον παραγώγων είναι ότι δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί οπότε ένας επενδυτής 

μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο ETF και να τα διακρατήσει έως ότου έχει την αίσθηση 

ότι η αγορά θα κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση χωρίς α χρειαστεί αν 

κλείσει ή να ανοίξει νέα θέση μετά από τη πάροδο μιας περιόδου

Μεγάλη απήχηση στο επενδυτικό κοινό έχουν μοχλευμένα ETF που προσφέρουν 

πολλαπλάσιες αποδόσεις έναντι των αποδόσεων των δεικτών ή των υποκείμενων 

τίτλων που ακολουθούν. Συνήθως προσφέρουν διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση έναντι 

των υποκείμενων τίτλων, ενώ ακόμη πιο σύνθετα προϊόντα προσφέρουν την ακριβώς 

αντίθετη απόδοση ή πολλαπλάσια αντίθετη. Για παράδειγμα υπάρχουν προϊόντα που 

δίνουν την ημερήσια διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση του δείκτη S&P500. Αυτή η 

δυνατότητα πολλαπλασιασμού των αποδόσεων φαντάζει ελκυστική όμως μπορεί να 
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είναι καταστροφική για όσους δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουργούν τα 

μοχλευμένα ETF. Μεγάλη προσοχή και έμφαση πρέπει να δοθεί στη λέξη 

«Ημερήσια», δηλαδή στο ότι οι πολλαπλάσιες αποδόσεις αναφέρονται σε ημερήσια 

μεταβολή και όχι σε όλη τη περίοδο διακράτησης καθώς η δόμησή τους είναι τέτοια 

ώστε να εγγυάται την υποσχόμενη απόδοση για μια ημέρα.

Για διακράτηση πέρα της μίας ημέρας η απόδοση των υποκείμενων τίτλων δεν είναι 

καθοριστικός παράγοντας στην απόδοση του μοχλευμένου ETF. Αυτό που 

προσδιορίζει την τελική απόδοση είναι η Μεταβλητότητα των αποδόσεων των 

υποκείμενων τίτλων, όσο μεγαλώνει η μεταβλητότητα τόσο αλοιώνεται η απόδοση 

του μοχλευμένου ETF στη διάρκεια μίας περιόδου. Υπάρχουν εκατοντάδες 

παραδείγματα μέσα από τα οποία βλέπουμε ότι μοχλευμένα ETF αποδίδουν 

περισσότερο ή λιγότερο από την ονομαστική τους απόδοση βάση δομής, ή ακόμη σε 

πιο ακραίες περιπτώσεις έχουν εντελώς αντίθετη απόδοση από αυτή που υπόσχονται 

καθώς η μεταβλητότητα αυξάνεται. Μπορεί ένας δείκτης να έχει ελάχιστη μεταβολή 

σε μια περίοδο ενός έτους π.χ. +/- 5% και η απόδοση του μοχλευμένου του ETF να 

είναι υπέρ ή υπό πολλαπλάσια διότι η μεταβλητότητα του δείκτη κατά την 

συγκεκριμένη περίοδο ήταν ακραία και σε αντίθετες κατευθύνσεις. Στα περισσότερα 

ενημερωτικά φυλλάδια αναφέρεται ξεκάθαρα ότι « όσο η απόδοση του υποκείμενου 

στοιχείου δεν μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση σε περίοδο χρόνου η απόδοση 

του ETF θα είναι μικρότερη από την ονομαστική επιθυμητή» 

Σε δύο έρευνες αναφέρονται σε δύο ακραία παραδείγματα απόδοσης μοχλευμένου 

ETF. Η πρώτη9 αναφέρεται σε ένα ιδιωτικό δείκτη της εταιρείας ProShares, τον Ultra

Short FTSE/Xinhua China 25 Fund που το 2008 είχε ετήσια απόδοση 49,35% και στο 

αντίστοιχο διπλάσιας αντίστροφης απόδοσης ETF, της ίδιας εταιρείας. Πολλοί 

επενδυτές θα θεωρούσαν ότι καθώς το ETF προσφέρει την ακριβώς διπλάσια 

αντίστροφή απόδοση θα έπρεπε στο έτος να έχουν απόδοση 2 Χ 49,35% = 98,70% 

όμως όπως αναφέρθηκε η απόδοση του ETF αναφέρεται σε ημερήσια μεταβολή, έτσι 

στη πραγματικότητα ο επενδυτής που αγόρασε το συγκεκριμένο ETF στην αρχή του 

έτους και το πούλησε στο τέλος του έτους είχε απώλεια 53,61% λόγο ακραίων 

                                                          
9 Hougan, Matt. (March Arpril 2009 ) ”How long can you hold leveraged ETF measuring the error of 
expectations” Journal of Indexes 
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μεταβολών του δείκτη. Στο δεύτερο10 παράδειγμα ένα ETF αποδίδει την τριπλάσια 

αντίθετη ημερήσια απόδοση του δείκτη Russell 1000, όμως για την περίοδο 4/11/2008 

έως 20/11/2008 ενώ ο δείκτης είχε απόδοση -25,60% το ETF απέδωσε 109,20% 

απόδοση περισσότερο από 4 φορές αντίθετα του δείκτη καθώς ο δείκτης καθ’ όλη τη 

περίοδο είχε έντονη και σταθερά πτωτική απόδοση.

Παρακάτω παραθέτουμε πίνακες και παραδείγματα που αποδεικνύουν πώς η απόδοση 

επηρεάζεται από τη μεταβλητότητα. Οι πίνακες είναι από το αναλυτικό ενημερωτικό 

φυλλάδιο (SAI) ενός μοχλευμένου ETF της εταιρείας ProShares.

Η πρώτη στήλη μας δίνει την απόδοση του δείκτη και η δεύτερη την θεωρητική 

απόδοση του ETF, οι επόμενες στήλες μας δίνουν την πραγματική απόδοση του ETF

για κάθε επίπεδο μεταβλητότητας στη διάρκεια της περιόδου. Στους πίνακες και 

συγκεκριμένα στη δεύτερη στήλη γίνεται μια παραδοχή που δεν έχει σχέση με την 

πραγματικότητα. Εμφανίζεται η απόδοση του ETF εφόσον υπήρχε η δυνατότητα 

πραγματοποίησης της υποσχόμενης απόδοσης σε ετήσια βάση, δυνατότητα που δεν 

υπάρχει καθώς δεν γίνονται swap ετήσια όπως αναφέραμε. Θα μπορούσαμε βεβαίως 

να πούμε ότι ο πίνακας αντιπροσωπεύει αποδόσεις και διακυμάνσεις ημέρας, όμως το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι από απίθανες ως αδύνατες να συμβούν σε μια 

ημέρα.

Όλα τα προϊόντα με μοχλευμένη δομή είναι υποχρεωμένα να συμπεριλαμβάνουν 

αντίστοιχους ενδεικτικούς πίνακες στα ενημερωτικά φυλλάδια.

                                                          
10 Zweig, Jason (February 27,2009) “How managing risk with ETFs can backfire” Wall street journal 
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Πίνακας 8.2 Ετήσιες αποδόσεις ενός ETF με σκοπό το διπλασιασμό της Ημερήσιας απόδοσης του υποκείμενου δείκτη προ εξόδων και 

φόρων
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Πίνακας 8.3 Ετήσιες αποδόσεις ενός ETF με σκοπό την αντίθετη απόδοση της Ημερήσιας απόδοσης του υποκείμενου δείκτη προ εξόδων 

και φόρων
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Βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η μεταβλητότητα τόσο οι αποδόσεις αλλοιώνονται παρότι 

η απόδοση του υποκείμενου δείκτη παραμένει σταθερή. Οι πράσινες περιοχές στον 

πρώτο πίνακα επισημαίνουν ότι στις αντίστοιχες περιπτώσει ο επενδυτής πετυχαίνει 

αποδόσεις μεγαλύτερες (κάτω μέρος) από τις διπλάσιες που υπόσχεται η δομή του ETF

ή ελαχιστοποιούν την απώλεια ( επάνω μέρος) έναντι του διπλασιασμού της ζημιάς. 

Τέλος βλέπουμε ότι ακόμη και για μηδενικές αποδόσεις η μεταβλητότητα προκαλεί 

απώλειες. Τα ίδια ισχύουν και στο δεύτερο πίνακα απλά το αποτέλεσμα αντιστρέφεται 

λόγο της δομής του δεύτερου ETF.

Ας δούμε ακόμη ένα πίνακα με τις αποδόσεις ως πολλαπλασιαστές των αποδόσεων. 

Στο πρώτο πίνακα έχουμε ένα ETF με σκοπό τον διπλασιασμό της απόδοσης του 

υποκείμενου δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβλητότητα και για περίοδο 6 μηνών 

ο πολλαπλασιαστής της απόδοσης του ETF γίνεται ως εξής. Για τις έντονα πράσινες 

περιοχές η απόδοση είναι μεγαλύτερη του διπλάσιου, για τις πιο ανοιχτόχρωμες κοντά 

στο διπλάσιο ενώ στις λευκές το ETF  δεν πετυχαίνει το σκοπό του καθώς οι αποδόσεις 

είναι κάτω του διπλάσιου.

Πίνακας 8.4 Αναμενόμενη πολλαπλάσια απόδοση σε σχέση με το δείκτη και τη μεταβλητότητα 

Πηγή: Strategy Insights, ProShares No.1 Winter 2011

Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει ένα ETF με σκοπό την αντίθετη διπλάσια απόδοση 

από αυτή του υποκείμενου δείκτη. Ο πολλαπλασιαστής της απόδοσης για τις λευκές 

περιοχές είναι μικρότερος του 2, για τις ανοιχτόχρωμες κοντά στο 2 ενώ στις πράσινες 

οι αποδόσεις είναι ανώτερες του διπλάσιου
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Πίνακας 8.5 Αναμενόμενη πολλαπλάσια απόδοση σε σχέση με το δείκτη και τη μεταβλητότητα 

Πηγή: Strategy Insights, ProShares No.1 Winter 2011

Τέλος παρουσιάζουμε διαγραμματικά τις αποδόσεις ενός μοχλευμένου ETF έναντι του 

δείκτη, με σκοπό το τριπλασιασμό της ημερήσιας απόδοσης και ενός ETF με σκοπό 

τον τριπλασιασμό της αντίστροφης απόδοσης του δείκτη βάση της αντίστοιχης 

μεταβλητότητας

Διάγραμμα 8.1 Διαγραμματικές αποδόσεις ενός 3Χ ETF
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Διάγραμμα 8.2 Διαγραμματικές αποδόσεις ενός - 3Χ ETF

8.5 Φορολογία και Διαχείριση 

Από φορολογικής άποψης τα μοχλευμένα ETF για τον εκδότη δεν προσφέρουν 

πλεονεκτήματα καθώς η δομή τους κυριαρχείται από παράγωγα προϊόντα δεν είναι 

δυνατή η διαδικασία της δημιουργίας και εξαργύρωσης σε είδος, έτσι ώστε να 

εφαρμόσει διαχείριση αποθεμάτων με τέτοιο τρόπο που να γράφει ζημιές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ETF

9.1 Επενδυτικά Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος – Fixed Income

Ως επενδυτική επιλογή υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, όμως στο χώρο των ETF

εμφανίστηκαν το 2002, έχοντας ως σκοπό εκτός του να παρέχουν την κλασσική 

σταθερή απόδοση, να παρέχουν μία διευρυμένη γκάμα επιλογών και διαφοροποίησης. 

Όπως και στα κλασσικά προϊόντα σταθερού εισοδήματος έτσι και στα ETF οι επιλογές 

είναι μεταξύ Ομολόγων και παρεμφερών επενδύσεων. Τα Fixed income ETF

επενδύουν σε υπάρχοντες δείκτες που αποτελούνται από ομόλογα ή φτιάχνουν δικούς 

τους δείκτες με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενο 

κεφάλαιο.

Παραδοσιακά η αγορά των ομολόγων και κυρίως των μη κρατικών είναι μια αγορά 

στην οποία δραστηριοποιούνται θεσμικοί επενδυτές παρά μεμονωμένοι. Αυτή την 

αδυναμία πρόσβασης για τους μη θεσμικούς επενδυτές εκμεταλλεύονται τα Fixed

income ETF που ενεργούν ως μεσολαβητές και προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες σε 

αγορές δυσπρόσιτες.

9.1.2 Δυσκολίες στην Τιμολόγηση

Η αγορά των ομολόγων και παρεμφερών προϊόντων παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες 

για τους εκδότες Fixed income ETF καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους 

διαπραγματεύεται σε μη οργανωμένες αγορές δυσχεραίνοντας την προσπάθειά για την 

αποτίμηση των υποκείμενων επενδύσεων. Στη πλειοψηφία των προϊόντων δεν υπάρχει 

επίσημη τιμή διαπραγμάτευσης καθώς διαπραγματεύονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές 

OTC ( Over the Counter) αγορές και κατά συνέπεια ο εκδότης δε μπορεί να έχει μία 

δεδομένη τιμή για να υπολογίσει  την τιμή NAV και IIV. Άλλο σημαντικό πρόβλημα 

είναι η περιορισμένη εμπορικότητα αρκετών τίτλων καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις 

που για αρκετές μέρες δεν υπάρχει  καμία συναλλαγή για ορισμένα ομόλογα.
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Οι εκδότες έχουν αναπτύξει σύνθετες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της δίκαιης 

τιμής όσων προϊόντων δεν έχουν επίσημη ή συχνή διαπραγμάτευση, η πιο κοινή 

μεθοδολογία είναι η Matrix που ομαδοποιεί τις επενδύσεις σε κατηγορίες βάση 

χαρακτηριστικών και βάση παρελθοντικών στοιχείων.

9.1.3 Περιορισμένη Εμπορευσιμότητα

Στα χρηματιστήρια μετοχών οι κάθε επενδυτής είτε θεσμικός είτε ιδιώτης μπορεί να 

αγοράσει ή να πουλήσει από ελάχιστα τεμάχια έως χιλιάδες με μία εντολή, αυτό όμως 

δε συμβαίνει στην αγορά ομολόγων και γενικότερα προϊόντων σταθερού εισοδήματος. 

Το σύνηθες είναι να εισάγονται εντολές μεγάλου όγκου και κατά κανόνα 

συγκεκριμένων μεγεθών. Όπως γνωρίζουμε κάθε μερίδιο ETF ή ακόμη καλύτερα κάθε 

Μονάδα Δημιουργίας αποτελείται από επιμέρους συμμετοχές στα στοιχεία που 

συνθέτουν τη δομή του ETF. Για να δημιουργήσει ο εκδότης μια Μονάδα Δημιουργίας 

(50.000 μερίδια) πρέπει να συγκεντρώσει συγκεκριμένες μονάδες υποκείμενων 

ομολογιών, πράμα που είναι δύσκολο όταν οι εντολές είναι μεγάλες σε όγκο και 

συγκεκριμένα πολλαπλάσια. Όταν οι αγορές είναι έντονα ενεργές και η ζήτηση για 

μερίδια ETF μεγάλη, είναι σχετικά ευκολότερο για την ειδικό διαπραγματευτή να 

ρισκάρει να αγοράσει ή πωλήσει περισσότερους υποκείμενους τίτλους απ’ όσους 

χρειάζεται. 

Η διαχείριση και η παροχή ρευστότητας για τα Fixed income ETF είναι ένα αρκετά 

δύσκολο και περίπλοκο θέμα αναγκάζοντας τους εκδότες να εφαρμόζουν μεθοδολογίες 

που αναπαριστούν τις υποκείμενες επενδύσεις.

9.2 Exchange Traded Notes (ETN) – Προϊόντα Διαπραγματεύσιμου 

Χρέους

Για το επενδυτικό σχήμα ΕΤΝ έγινε μια σύντομη αναφορά στο πρώτο κεφάλαιο στα 

είδη των ETF ανάλογα με το νομικό τους πλαίσιο.
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Τα ETN είναι επενδυτικά προϊόντα που ο αγοραστής τους επενδύει σε χρέος που κατά 

κανόνα είναι μη εξασφαλισμένο (unsecured). Η απόδοση ενός ΕΤΝ ακολουθεί ένα 

δείκτη που ορίζεται από τον εκδότη και συνήθως δεν είναι ένας χρηματιστηριακός 

δείκτης αλλά οικονομικός, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη, εμπορικό ισοζύγιο κ.τ.λ. 

Όμως τα τελευταία χρόνια οι αποδόσεις των ETN συνδέονται και με άλλους δείκτες 

όπως ισοτιμίες ή τιμές εμπορευμάτων κάνοντάς τις αποδόσεις πιο σύνθετες και 

αβέβαιες. Η ομοιότητα με τα ETF βρίσκεται στο ότι αναπαριστά μια απόδοση έναντι 

ενός υποκείμενου στοιχείου στο οποίο η επένδυση είναι δύσκολη η αδύνατη. Όμως 

υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τη βασική λογική των ETF, αυτή είναι ότι 

ο εκδότης δεν κατέχει κανένα υποκείμενο στοιχείο σχετικό με την απόδοση του δείκτη, 

ούτε είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί κάποια διαδικασία δημιουργίας – εξαργύρωσης 

για να δημιουργήσει μερίδια. Θα λέγαμε ότι τα ETN συνδυάζουν χαρακτηριστικά ETF

και ομολόγων. Ο εκδότης επενδύει τα κεφάλαια σε διάφορες επενδύσεις κατά τη δική 

του κρίση έχοντας όμως υποχρέωση να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις 

επενδύσεις αυτές.

Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο επενδυτής είναι πιστωτικός και έγκειται στην 

αδυναμία του εκδότη να πληρώσει την υποχρέωσή του στη λήξη. 

Στη βασική τους δομή τα προϊόντα ΕΤΝ δίνουν ορισμένες δυνατότητες στον επενδυτή.

Ο επενδυτής σε ΕΤΝ έχει 3 επιλογές, να το διακρατήσει έως τη λήξη, να το εμπορευτεί 

στην δευτερογενή αγορά ή να το εξαργυρώσει. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό οι 

περισσότεροι εκδότες μία φορά την εβδομάδα δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές 

να τους επαναγοράσουν τα μερίδια ΕΤΝ, όμως σε αυτή τη διαδικασία λαμβάνουν 

μέρος μόνο όσοι θέλουν να πουλήσουν τουλάχιστον 50.000 μερίδια. Με αυτή τη 

διαδικασία δημιουργούνται ευκαιρίες για Arbitrage όταν η τιμολόγηση στην αγορά δε 

συμφωνεί με την απόδοση του δείκτη αλλά δίνουν και τη δυνατότητα στον εκδότη να 

ευθυγραμμίσει την τιμή του ΕΤΝ με το δείκτη, σε γενικές όμως γραμμές σπάνια 

παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις (Tracking Error). Η τιμή ενός ΕΤΝ καθορίζεται 

από δυο παράγοντες, την απόδοση του δείκτη και την πιστοληπτική αξιολόγηση του 

εκδότη. 
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Ως προϊόν είναι αρκετά νέο και τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρούνται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στη δομή τους. Ο μεγαλύτερος εκδότης ETN είναι η  iShares που από 

το 2010 και μετά άρχισε να προσφέρει προϊόντα ETF αρκετά σύνθετα.

9.3 Επενδυτικά Προϊόντα επένδυσης σε Ισοτιμίες – Currency ETF

Αν και σαν επιλογή επένδυσης υπήρχε από το 2005 ως Grantor Trust ( παρεμφερές 

ETF προϊόν ) το 2008 ουσιαστικά εμφανίστηκε το πρώτο Currency ETF. Τα Grantor

Trust κατέχουν αποκλειστικά φυσικές μονάδες των επενδύσεων και η δομή τους είναι 

σταθερή πράμα που τα κάνει δυσκίνητα ως επενδυτικά σχήματα σε αντίθεση με τα ETF

που μπορούν να αναδιαρθρώνουν τη δομή τους (χωρίς σημαντικές παρεκλίσεις ). Τα 

Currency ETF λειτουργούν υπό την νομοθεσία 40 ACT και χαρακτηρίζονται ως 

επενδύσεις ενεργητικής διαχείρισης καθώς δεν αντιγράφουν την απόδοση κάποιου 

δείκτη ( εξ ορισμού ) ενώ στη πραγματικότητα η απόδοσή τους σε αρκετές περιπτώσεις

αντιγράφει μια δεδομένη απόδοση ( ισοτιμία ). 

Το παραπάνω αποτελεί παράδοξο καθώς το θεωρητικό μέρος έρχεται σε αντίθεση με το 

πρακτικό. Η μη ύπαρξη δείκτη δεν δεσμεύει τον εκδότη στην επιλογή νομισμάτων, 

όμως ο σκοπός του π.χ. η παθητική αναπαραγωγή της απόδοση USD/EUR περιορίζει 

τον εκδότη στην επένδυση σε αυτά τα δύο νομίσματα.

Στο παραπάνω παράδειγμα η επένδυση στα συγκεκριμένα νομίσματα δεν είναι 

δύσκολη, όμως πιο εξειδικευμένα ETF επενδύουν σε λιγότερο εμπορεύσιμα νομίσματα, 

σε χώρες με θεσμικούς περιορισμούς ή σε ολόκληρα καλάθια νομισμάτων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο νομικός τύπος των Currency ETF διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις 

επενδύσεις καθώς μπορούν οι απαιτούμενες αποδόσεις να επιτευχθούν με τη χρήση 

παραγώγων. 

9.3.1 Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση των Currency ETF παρουσιάζει δυσκολίες παρόμοιες με αυτή των ETF

με διεθνή στοιχεία. Τα υποκείμενα στοιχεία μπορεί να είναι εκφρασμένα σε 

διαφορετικά νομίσματα από αυτό του ETF όπου και απαιτείται η αποτίμησή τους στο 



69

νόμισμα διαπραγμάτευσης. Οι ισοτιμίες μεταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

24ωρου, ενώ τα ETF μόνο κατά τη διάρκεια που είναι ανοιχτή η αγορά στην οποία 

είναι εισηγμένα. Δεδομένης της συνεχόμενης διαπραγμάτευσης η τιμή NAV που 

αποτυπώνεται σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή κάθε ημέρα δεν είναι η πραγματική 

λίγη ώρα μετά αφού δεν υπάρχει ποτέ τιμή κλεισίματος για τα υποκείμενα νομίσματα.

Τυπικά ο υπολογισμός της NAV γίνεται σε δεδομένη χρονική στιγμή, που είναι στο 

κλείσιμο της αγοράς που διαπραγματεύεται το ETF με τις επιμέρους ισοτιμίες εκείνης 

της στιγμής

Πολλοί επενδυτές εκμεταλλευόμενοι αυτή την αδυναμία ακριβούς αποτίμησης 

βρίσκουν ευκαιρίες για Arbitrage μεταξύ που διαπραγματεύονται σε διαφορετικές 

αγορές.

Εκτός της απόδοσης από την μεταβολή στην ισοτιμία ο επενδυτής απολαμβάνει μία 

επιπλέον απόδοση καθώς τα Currency ETF που επενδύουν απευθείας σε νομίσματα 

(Grantor Trusts) κερδίζουν τόκους από τις καταθέσεις. Η φυσική κατοχή συνήθως είναι 

μειονέκτημα, όπως θα δούμε παρακάτω στα Commodity ETF διότι απαιτεί κόστη 

φύλαξης – αποθήκευσης, όμως εδώ η «φύλαξη - αποθήκευση» αποφέρει κέρδος.

9.4 Επενδυτικά Προϊόντα που Επενδύουν σε Εμπορεύματα –

Commodity Products

Όπως και σε όλες τις προηγούμενες μορφές έτσι και στα Commodity ETF βασικός 

σκοπός τους είναι η δυνατότητα επένδυσης σε στοιχεία με μεγάλη δυσκολία 

προσέγγισης από τους μεμωνομένους επενδυτές.

Ως Εμπορεύματα μπορούμε να θεωρήσουμε τα Πολύτιμα μέταλλα, την Ενέργεια, τις 

Βιομηχανικές ύλες, τα Αγροτικά Προϊόντα και τούς Φυσικούς Πόρους. Μέχρι 

πρόσφατα στην εμπορία όλων των παραπάνω εμπορευμάτων μέσω 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (Futures) εμπλέκονταν κατά βάση μόνο μεγάλες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις έχοντας ως σκοπό την αντιστάθμιση των διακυμάνσεων των 

τιμών στην φυσική αγορά (Spot) με απώτερο σκοπό τον έλεγχο του κόστους και την 

σταθερότητα των Προϋπολογισμών τους. Από τις αρχές του 2000 στην αγορά 
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προθεσμιακών συμβολαίων σε εμπορεύματα άρχισαν να κάνουν έντονη την εμφάνισή 

τους παίχτες που δεν είχαν καμία σχέση ή ανάγκη απόκτησης για Εμπορεύματα. Η 

πλειοψηφία τους είδε επενδυτικές ευκαιρίες προβλέποντας την άνοδο των τιμών σε 

αρκετά εμπορεύματα ( Πετρέλαιο, Χρυσός, Ασήμι) και καθώς η φυσική απόκτηση και 

διακράτισή τους είναι πρακτικά αδύνατη η αγορά παραγώγων (Future, Forwards) 

αποτέλεσε το μέσο για την εύκολη απόκτηση επενδυτικών θέσεων. 

Σε αυτή την περίοδο ( 2002-2003) άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα 

Commodity ETF τα οποία κέρδισαν αμέσως την συμπάθεια των επενδυτών που απλά 

ενδιαφέρονταν για επενδύσεις σε εμπορεύματα χωρίς να ενδιαφέρονται για την φυσική 

παράδοση ή το χρονικό ορίζοντα. Τα πλεονεκτήματα ήταν αρκετά και σημαντικά 

έναντι της αγοράς των παραγώγων, όπως έχει  αναφερθεί τα ETF αντιμετωπίζονται και 

διαπραγματεύονται ως μετοχές πράμα που δεν απαιτεί την διατήρηση λογαριασμού 

περιθωρίου. Στην αγορά παραγώγων ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει 

συγκεκριμένες ποσότητες ενός εμπορεύματος μέσω τυποποιημένων συμβολαίων, ενώ 

στα ETF έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ή να πουλήσει μια απειροελάχιστη ποσότητα. 

Όμως το ποιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο χρονικός ορίζοντας, καθώς η αγορά 

παραγώγων προσφέρει συγκεκριμένες διάρκειες και ημερομηνίες λήξης, απαιτώντας 

από τους επενδυτές να παρακολουθούν την επένδυσή τους και να την ανανεώνουν ή 

κλείνουν κάθε φορά λίγο πριν τη λήξη της για να αποφύγουν τη φυσική παράδοση.

9.4.1 Τιμολόγηση & Έξοδα Διαχείρισης

Η τιμολόγηση των Commodity ETF παρουσιάζει παρόμοιες δυσκολίες με αυτή των 

Currency ETF καθώς η διαπραγμάτευση των εμπορευμάτων κατά κανόνα είναι 24ωρη 

και η τιμές τους μεταβάλλονται συνεχώς. Τα περισσότερα Commodity ETF ξεκινούν 

την εισαγωγή τους στις αγορές με τιμή ίση με αυτή του υποκείμενου εμπορεύματος, 

όμως μετά από σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα η τιμή τους περεκλνει σημαντικά 

έως σε σημείο να είναι εντελώς διαφορετική από την αξία του υποκείμενου 

εμπορεύματος. Αυτή η διαφορά αποτελεί ένα από τα αδύνατα σημεία των Commodity 

ETF και οφείλεται στα υψηλά κόστη διαχείρισης.
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Το Expense Ratio των Commodity ETF είναι από τα υψηλότερα μεταξύ όλων των 

τύπων ETF. Στη κατηγορία Commodity ETF για τους εκδότες υπάρχουν δύο τύποι 

επένδυσης στα υποκείμενα εμπορεύματα. Ο ένας είναι η επένδυση μέσω παραγώγων 

(Futures, Forwards ) και ο άλλος μέσω την  φυσικής κατοχής. Με βάση την εμπειρία 

και τη διεθνή βιβλιογραφία ο δεύτερος τρόπος είναι ο πιο ακριβός καθώς απαιτεί την 

ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων, ασφάλειας, εξόδων συντήρησης κ.τ.λ. Αν και ο πρώτος 

τρόπος περιορίζει τα έξοδα, πάλι σε σχέση με άλλα προϊόντα ETF θεωρείται 

πολυδάπανος καθώς η συνεχείς ανανεώσεις των θέσεων σε παράγωγα σε σχετικά 

σύντομα χρονικά διαστήματα σε σύγκριση με τη διάρκεια ζωής ενός Commodity ETF

αυξάνουν το κόστος διαχείρισης. 

Οι διαχειριστές Commodity ETF με παράγωγα είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν 

συμβόλαια σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες από την τρέχουσα και σε διαφορετικές 

λήξεις εκθέτοντας τη θέση τους σε κίνδυνο, το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως 

Contango / Backwardation. Αν υποθέσουμε ότι η τρέχουσα τιμή πετρελαίου ανά 

βαρέλι είναι 80$ και η τιμή του Future για παράδοση σε 3 βδομάδες είναι 82$ και η 

τρέχουσα μείνει αμετάβλητη, ο διαχειριστής θα χάσει 2$ ανά βαρέλι σε περίπτωση που 

δεν κάνει κάποια άλλη ενέργεια. Για την αποφυγή ζημιών και με δεδομένο πάντα την 

προσπάθεια αντιγραφής της απόδοσης ο διαχειριστής αναγκάζεται να κάνει αρκετές 

πράξεις καθημερινά ανεβάζοντας το κόστος.

Η απόδοση ενός Commodity ETF αποτυπώνεται στην τιμή του NAV καθημερινά και 

είναι σε συνάρτηση με την μεταβολή στη τιμή του εμπορεύματος που ακολουθεί, αφού 

όμως ληφθούν υπόψη τα έξοδα διαχείρισης. Κατά αυτό τον τρόπο επέρχεται η 

αλλοίωση στην τιμή των Commodity ETF καθώς περνά ο χρόνος από την αρχική τους 

εισαγωγή και κατά συνέπεια οι διάφορες ποσοστιαίες μεταβολές έχουν διαφορετική 

επίδραση σε διαφορετικές τιμές κατά τρόπο περίπου παρόμοιο με αυτό που 

παρατηρείται στα Μοχλευμένα ETF.

Τα σχήματα που επενδύουν απευθείας σε φυσικές μονάδες είναι Grantor Trust και 

λειτουργούν με βάση τη νομοθεσία του 1933 ενώ όσα σχήματα επενδύουν μέσω 

παραγώγων υπό τον 40 ACT. Τα Grantor Trust δεν είναι αρκετά δημοφιλή σε 

επενδυτές καθώς η φυσική κατοχή παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι 

όταν για μεγάλες περιόδους υπάρχουν μόνο εξαργυρώσεις μεριδίων το ποσοστό του 
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υποκείμενου εμπορεύματος που αναλογεί σε κάθε μερίδιο μειώνεται σημαντικά ( κατά 

τη λογική των Αμοιβαίων κεφαλαίων) και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι φορολογικά 

στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών τα κέρδη έχουν υψηλότερη φορολογία έναντι 

των ETF με παράγωγα στη δομή τους.

Πάντως παρά την εμφάνιση και ευκολία των ETF η αγορά παραγώγων σε εμπορεύματα 

συνέχισε να μεγαλώνει καθώς ελκύει επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη μέσω 

μόχλευσης, χωρίς να απαιτείται η δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων

Έτσι τα ETF σε εμπορεύματα προσελκύουν επενδυτές που θέλουν μέσο-

μακροπρόθεσμα έκθεση στην αγορά των εμπορευμάτων, χωρίς να χρειάζεται 

σημαντικά ενεργή παρακολούθηση, ενώ τα παράγωγα σε εμπορεύματα είναι ιδανικά 

για επενδυτές που έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, φυσικές ανάγκες για τα 

υποκείμενα στοιχεία και διάθεση για ανάληψη ρίσκου μέσω της μόχλευσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ

10.1 Χρηματιστηριακές Εντολές 

Καθώς τα ETF έχουν χαρακτηριστικά πανομοιότυπα των μετοχών, εμπορεύονται στις 

αγορές με τις ίδιες εντολές για χρηματιστηριακές πράξεις όπως οι μετοχές. Οι βασικές 

εντολές διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω.

Πίνακας 10.1 Τύποι χρηματιστηριακών εντολών

Τύπος 
Εντολής

Ορισμός Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Market Εντολή αγοράς ή 
πώλησης στην άμεσα 
διαθέσιμη τιμή.

Άμεση εκτέλεση 
εντολής.

Έλλειψη ελέγχου τιμής.

Limit Εντολή που ορίζει τη 
μέγιστη δυνατή τιμή
Αγοράς ή Ελάχιστη 
δυνατή τιμή Πώλησης.

Εκτέλεση εντολής στην 
προσδιορισμένη τιμή ή 
καλύτερη.

Πιθανότητα μη 
εκτέλεσης.

Stop Ενεργοποίηση εντολής 
Αγοράς ή Πώλησης 
όταν η τιμή ξεπεράσει 
ανοδικά ή καθοδικά μια 
προκαθορισμένη εντολή

Πραγματοποίηση υπό 
συνθήκη, λειτουργεί ως 
ασφάλεια

Σε γρήγορες αγορές, η 
τιμή εκτέλεσης μπορεί 
να διαφέρει αρκετά από 
την τρέχουσα.

Stop 
Limit 

Παύση εντολών αγοράς 
ή πώλησης όταν η τιμή 
φτάσει ένα 
προκαθορισμένο όριο

Έλεγχος εύρους τιμών 
αγοροπωλησιών. 
Εργαλείο στρατηγικής
εξόδου / εισόδου σε ένα 
τίτλο.

Απευθύνεται σε 
μεγάλους επενδυτές.

10.2 Εύρος Τιμής Πώλησης /Αγοράς ( Bid/Ask Spreads )

Η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης σε μια χρονική στιγμή προκύπτει από τη 

διαφορετική απαίτηση που έχουν οι αγοραστές και πωλητές για να αγοράσουν ή να 
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πωλήσουν μερίδια ETF. Κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης και υπο κανονικές 

συνθήκες το σύνηθες είναι οι Πωλητές να ζητούν μια υψηλότερη τιμή έναντι τις 

προσφερόμενης από τους Αγοραστές.

Το εύρος της διαφοράς εξαρτάται από τους όγκους συναλλαγών, δηλαδή το πόσο 

ενεργή είναι η αγορά. Σε τίτλους με μικρή συναλλακτική δραστηριότητα το εύρος είναι 

μεγάλο ενώ σε τίτλους με μεγάλη δραστηριότητα είναι αρκετά μικρό. Το μέγεθος του 

εύρους (Spread) προσελκύει βραχυχρόνιους παίχτες που αγοράζουν και πωλούν 

μεγάλους όγκους σχεδόν ταυτόχρονα όταν το spread είναι πολύ μικρό 

εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη ρευστότητα.  

Όπως και στις μετοχές έτσι και στην αγορά των ETF η ρευστότητα αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για τους επενδυτές και τις αποφάσεις τους καθώς αποτελεί προσδιοριστικό 

παράγοντα για το εύρος τιμών μεταξύ αγοράς και πώλησης με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται άμεσα και τα κόστη συναλλαγών

Σε έναν τίτλο με συχνές συναλλαγές τα εύρος είναι μικρό και συνήθως είναι ένα σέντ ( 

ίσως και μικρότερο ανάλογα την αγορά ). Αντίθετα σε τίτλους με ελάχιστη 

συναλλακτική δραστηριότητα η διαφορά των τιμών είναι μεγαλύτερη και η δυνατότητα 

πρόβλεψης για τις προσφερόμενες ποσότητες κάθε πλευράς είναι δύσκολη. Οι μεγάλοι 

θεσμικοί επενδυτές στην αγορά των ETF σαφώς και προτιμούν τίτλους με μεγάλη 

συναλλακτική δραστηριότητα καθώς οι συναλλαγές τους  μπορεί να είναι της τάξης 

των αρκετών εκατομμυρίων τεμαχίων καθημερινά. Οι συναλλαγές αυτές συνήθως 

γίνονται με χρήση προηγμένης τεχνολογίας και ο σκοπός τους είναι να εκμεταλλευτούν 

μικρές διακυμάνσεις στις τιμές με σκοπό το πρόσκαιρο κέρδος και όχι την 

μακροπρόθεσμη επένδυση σε τίτλους. Η τεχνολογία και μεθοδολογία που έχει 

αναπτυχθεί για τέτοιου είδους χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι γνωστή ως High

Frequency Trading κατορθώνοντας να εκτελούν αυτοματοποιημένες συναλλαγές σε 

χρόνο 250 Μικροδευτερολέπτων (1 μικροδευτερόλεπτο είναι το 0,00001 του 

δευτερολέπτου)11

                                                          
11 G. Castineau Ch. 8 (2010), The ETF Manual, John Wiley & Sons, 1st ed.
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10.3 Στατιστικά Αγορών

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε μερικά στατιστικά δεδομένα για τις αγορές της 

Ελλάδος, Αμερικής και Ευρώπης σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς και τους τύπους 

των σχημάτων. Τέλος παρουσιάζεται η συγκριτική απόδοση σύνθετων ETF σε σχέση 

με τον S&P500

10.3.1 Η Ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 2 εκδότες ETF, η ΑΛΦΑ Asset Management και η 

ΕΘΝΙΚΗ Asset Management.

Η ΑΛΦΑ Asset Management έχει εκδώσει ένα ETF με σκοπό την αντιγραφή της 

απόδοσης του δείκτη FTSE 20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών με πρώτη ημερομηνία 

εισαγωγής την 24/01/2008 και αρχική επένδυση 3 έκατ. Ευρώ.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management έχει εκδώσει 2 ETF, το ένα έχει σκοπό να ακολουθήσει 

την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με πρώτη έκδοση 

29/06/2009 και αρχική επένδυση 4,5 εκατ. Ευρώ. Το δεύτερο ETF της ΕΘΝΙΚΗΣ 

Asset Management έχει σκοπό την αντιγραφή του σύνθετου Ελληνοτουρκικού 

χρηματιστηριακού δείκτη GT30, ενός δείκτη που περιέχει μετοχές Ελληνικών και 

Τουρκικών εταιρειών. Δημιουργήθηκε στις 03/11/2010 με κεφάλαιο 3,5 εκατ ευρώ.

10.3.2 Η Ευρωπαϊκή αγορά

Η ουσιαστική ανάπτυξη των ETF Ευρώπη ξεκίνησε το 2006-2007 κυρίως με την 

εμφάνιση των Μοχλευμένων και αντίθετων ETF που επιλέγουν τις Ευρωπαϊκές αγορές 

καθώς το νομικό πλαίσιο είναι ποιο ελαστικό για σύνθετες δομές. Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από τον οργανισμό Federation of European Securities Exchanges (FESE). 

Δυστυχώς για τα ETF οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι αρκετά περιορισμένες, χωρίς 

ουσιαστική ανάλυση για τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και σε αρκετές περιπτώσεις 

ελλειπής. Στον πίνακα που παρακάτω εμφανίζονται ανά έτος ο συνολικός αριθμός ETF

για το σύνολό των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και ο αριθμός των νέων σχημάτων 
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ETF που εκδίδονται μέσα στο έτος. Για τα πρώτα έτη 2000-2005 τα στοιχεία είναι 

ανύπαρκτα ή περιορισμένα, έτσι παρατηρούμε κάποιες ασυμφωνίες στην επαλήθευση 

του πίνακα καθώς οι ρευστοποιήσεις δεν αναφέρονται πουθενά 

            Πίνακας 10.2 Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής αγοράς ETF, αριθμός εκδόσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ETF
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ

ΝΕΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

2002 112 73
2003 138 23
2004 157 28
2005 256 95
2006 590 302
2007 1.065 482
2008 2.253 603
2009 2.860 885
2010 2.951 639
2011* 3.176 219

                                   Πηγή : FESE.BE   * έως και 30/04/2011

10.3.3 Η αγορά των Η.Π.Α.

Στην αγορά των Η.Π.Α ο αριθμός των ETF είναι διαρκώς αυξανόμενος τόσο σε 

ποσότητα όσο και σε επενδυμένα κεφάλαια. Παρακάτω παρατίθεντο κάποια βασικά 

δεδομένα από την Αμερικανική αγορά που αντλήθηκαν από το Investment Company 

Institute, έναν οργανισμό που παρέχει στατιστικά στοιχεία σε μηνιαία βάση σχετικά με 

επενδυτικά σχήματα στην Αμερική. Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται στην αξία 

ενεργητικού των ενεργών ETF και ο δεύτερος στον αριθμό των εκδόσεων.

Πίνακας 10.3 Αξία Exchange Traded Funds ανά Τύπο (σε Εκατ. Δολάρια)

Μάρτιος 2011 Δεκέμβριος 2010 Μάρτιος 2010

Total Domestic Equity 621,981 557,265 474,561

Domestic (Broad-Based) 396,659 372,377 313,994

Domestic (Sector/Industry) 225,322 204,888 160,567

Global/International Equity 286,885 276,621 212,668

Hybrid 342 322 206

Bond 145,833 137,780 117,929

All 1,055,040 991,989 805,364

Πηγή: ici.org
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Πίνακας 10.4 Αριθμός Exchange Traded Funds ανά Τύπο 

Μάρτιος 2011 Δεκέμβριος 2010 Μάρτιος 2010

Total Domestic Equity 525 491 464

Domestic (Broad-Based) 250 243 231

Domestic (Sector/Industry) 275 248 233

Global/International Equity 315 298 259

Hybrid 6 6 6

Bond 140 2 110

All             986 923 839

Πηγή: ici.org

Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε της ετήσιες μεταβολές στον αριθμό των ETF. 

Παρατηρούμε ότι το 2008 και 2009 υπήρξε μια πτώση στο ρυθμό αύξησης δημιουργίας 

ETF και μια μεγάλη αύξηση των ρευστοποιήσεων λόγο της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης. 

    Πίνακας 10.5: Αριθμός Δημιουργίας και κατάργησης ETF ανά έτος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ

2000 50 0 80
2001 22 0 102

2002 14 3 113

2003 10 4 119

2004 35 2 152

2005 52 0 204

2006 156 1 359

2007 270 0 629

2008 149 50 728

2009 120 49 797

2010 177 51 923
                       

  Πηγή : I.C.I. Fact book 2011

Το παρακάτω διάγραμμα μας δίνει τη καθαρή αύξηση της αξίας του ενεργητικού των 

ETF στο σύνολο από έτος σε έτος. Αν και το 2008 ήταν ένα έτος που είχαμε πτώση του 

ρυθμού δημιουργίας νέων εκδόσεων και αύξηση των ρευστοποιήσεων, βλέπουμε ότι τα 

κεφάλαια που εισέρευσαν στα ETF  παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Αναλύοντας τα 

δεδομένα του I.C.I βλέπουμε ότι κατά την αρχική περίοδο της κρίσης οι επενδυτές 
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μετέφεραν κεφάλαια σε ETF σχήματα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως σε αυτά 

που επενδύουν σε Αναδυόμενες αγορές, εμπορεύματα ή αντίστροφης απόδοσης.

Πηγή : I.C.I. Fact book 2011

Διάγραμμα 10.1 : Καθαρή ετήσια αύξηση αξίας ETF σε εκατ. Δολάρια

10.4 Αποδόσεις Μοχλευμένων και Aντίθετων ETF στο δείκτη S&P500

Στα επόμενα διαγράμματα γίνεται παρουσίαση της απόδοσης, αρχικά ενός ETF με 

σκοπό την ημερήσια αντίθετη διπλάσια απόδοση του δείκτη S&P500. Η πορτοκαλί 

γραμμή αντιπροσωπεύει τη σωρευτική απόδοση του δείκτη S&P500, ενώ η πράσινη 

την σωρευτική απόδοση του ETF.

Διάγραμμα 10.2 Απόδοση SPX Vs XT2D  Πηγή: Bloomberg



79

Ξεκινώντας στις 15/05/2010 και τα δύο σχήματα από το μηδέν, βλέπουμε πως η 

απόδοση διαμορφώνεται μέσα στο 12μηνο σωρευτικά. Αν και ο δείκτης έχει ανέβει 

κατά 25% περίπου η διπλάσια αντίθετη απόδοση δεν είναι -50% αλλά περιορίζεται 

περίπου στο -20% εξαιτίας της μεταβλητότητας, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο.

Στο επόμενο διάγραμμα συγκρίνεται πάλι η απόδοση του S&P500 με ένα ETF που 

προσπαθεί να αποδώσει σε ημερήσια βάση το διπλάσιο της απόδοσης του S&P500, Σε 

αυτή τη περίπτωση βλέπουμε ότι στο τέλος του έτους όχι απλά έχει επιτύχει σωρευτικά 

το διπλασιασμό, αλλά και ελαφρός μεγαλύτερη απόδοση.

Διάγραμμα 10.1 Απόδοση SPX Vs XS2D  Πηγή: Bloomberg
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΤΑ ETF ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

11.1 Οι Διαδικασίες Δημιουργίας, Εισαγωγής, Εξαγοράς στην 

Ελληνική Αγορά

Αν και δεν υπάρχει διαφορά στο τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας μεταξύ ξένων και 

εγχώριων ETF θα αναφερθούμε στη διαδικασία εστιάζοντας στους θεσμικούς 

παράγοντες που εμπλέκονται και θα γίνει αναφορά στους συγκεκριμένους κανονισμούς 

που διέπουν τις συναλλαγές καθώς και παρουσίαση ενός υπαρκτού Eλληνικού ETF.

11.1.2 Διαδικασία Εισαγωγής E.T.F.  – Δ.Α.Κ. στο Χ.Α.

Στην Ελλάδα η αγορά των E.T.F. δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και τα  E.T.F. που 

διαπραγματεύονται αφορούν αποκλειστικά την αναπαραγωγή ενός δείκτη. Για να 

μπορέσει μια ΑΕΔΑΚ να δημιουργήσει και να εισάγει μερίδια E.T.F. – Δ.Α.Κ. πρέπει 

να πληροί τις εξής προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α 3.1.5 και της 

απόφασης 28 του Δ.Σ του Χ.Α. 

Άδεια σύστασης και λειτουργίας από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς, τόσο για την 

ΑΕΔΑΚ όσο και για το E.T.F.

Το ενεργητικό του E.T.F. να είναι τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ

Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου του E.T.F.

Διορισμός τουλάχιστον ενός Ειδικού Διαπραγματευτή

Χορήγηση άδειας του διαχειριστή / πάροχου του δείκτη προς το E.T.F. για χρήση του 

δείκτη ως υποκείμενο στοιχείο.

Εφόσον η ΑΕΔΑΚ πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να προβεί στη 

εισαγωγή των μεριδίων στο Χ.Α. κάνοντας τη σχετική αίτηση και λαμβάνοντας την 

θετική απάντηση από το Χ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό του Χ.Α. ενότητες 3.1.8.2.1 
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έως 3.1.8.2.3 και των αποφάσεων, 28 του Δ.Σ. του Χ.Α. καθώς και της απόφασης 

2/435/ του 2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η διαδικασίες και τα στάδιά τους είναι ίδια με αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω για 

την αγορά των Η.Π.Α. με μόνη διαφορά ότι στο Ελληνικό Χρηματιστήριο επιτρέπονται 

οι μεταβιβάσεις στοιχείων και μεριδίων μεταξύ Εκδότη και Ειδικού Διαπραγματευτή 

και εξωχρηματιστηριακά.

11.2 Ανάλυση του ETF στο Δείκτη FTSE  20

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η δομή του  ETF της ΑΛΦΑ Asset Management

με σκοπό την αντιγραφή της απόδοσης του δείκτη FTSE 20.

Στον πίνακα αναφέρονται κατά στήλη οι μετοχές του δείκτη, ο αριθμός των μετοχών σε 

κυκλοφορία, η κεφαλαιοποίηση κάθε εταιρείας για μια συγκεκριμένη ημερομηνία 

(29/01/2008) και η στάθμιση της στη δομή του δείκτη. Στις δύο τελευταίες στήλες 

παρουσιάζονται η αξία της κάθε εταιρείας για τη δεδομένη ημερομηνία και ο αριθμός 

των τεμαχίων για κάθε 50.000 μερίδια ETF (Μονάδα Δημιουργίας). Οι τρείς πρώτες 

στήλες αναφέρονται σε δεδομένα του δείκτη ενώ οι δύο τελευταίες αφορούν τη δομή 

και σύνθεση του ETF. 

Πίνακας 11.1 Δομή FTSE 20 και ETF στον FTSE 20 στις 29/01/08

Μετοχή
Αρ. 
Μετοχών Κεφαλαιοποίηση Στάθμιση

Αξία σε 1 Μον 
Δημιουργίας

Τεμ. Σε 1 Μον. 
Δημιουργίας

ΑΛΦΑ 410.976.652 9.370.267.665,60 10,18% 121.222,83 5.316
ΑΤΕ 181.088.889 659.163.555,23 0,72% 8.527,58 2.342
ΒΙΟΧΚ 99.737.046 672.227.686,67 0,73% 8.696,59 1.290
ΔΕΗ 116.000.000 3.596.000.000,00 3,91% 46.521,33 1.500
ΕΕΕΚ 145.495.343 4.350.310.749,72 4,73% 56.279,82 1.882
ΕΛΠΕ 122.254.074 1.234.766.147,40 1,34% 15.974,13 1.581
ΕΛΤΕΧ 132.750.985 1.194.758.862,75 1,30% 15.456,55 1.717
ΕΤΕ 477.198.461 19.956.439.639,02 21,69% 258.175,78 6.173
ΕΥΡΩΒ 393.709.229 7.637.959.032,90 8,30% 98.812,02 5.093
ΙΝΛΟΤ 118.190.942 1.352.104.370,76 1,47% 17.492,13 1.529
ΚΥΠΡ 566.223.083 6.069.911.449,76 6,60% 78.526,24 7.325
ΜΑΡΦΒ 796.691.149 5.624.639.511,94 6,11% 72.765,77 10.306
ΜΙΓ 829.993.155 3.817.968.513,00 4,15% 49.392,93 10.737
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ΜΟΗ 44.313.192 582.275.342,88 0,63% 7.532,88 573
ΜΥΤΙΛ 87.738.254 910.723.071,33 0,99% 11.781,99 1.135
ΟΠΑΠ 239.250.000 5.742.000.000,00 6,24% 74.284,06 3.095
ΟΤΕ 367.612.792 8.087.481.418,50 8,79% 104.627,47 4.755
ΠΕΙΡ 339.198.587 7.638.752.179,24 8,30% 98.822,28 4.388
ΤΙΤΚ 76.963.614 2.407.421.845,92 2,62% 31.144,73 995
ΤΤ 106.674.737 1.117.951.238,52 1,21% 14.462,90 1.380

92.023.122.281,14 1.190.500,00
Πηγή Χ.Α Αθηνών

Με βάση το κανονισμό του X.A σχετικά με τα ETF η αρχική αξία διαπραγμάτευσης 

των μεριδίων είναι ίση με το 1/100 του υποκείμενου δείκτη κατά το κλείσιμο την 

προηγούμενη μέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης. Στις 29/01/2008 ο FTSE 20 ήταν 

στις 2.381 μονάδες άρα την επόμενη μέρα το ETF –ΔΑΚ ξεκίνησε την 

διαπραγμάτευση με τιμή 2381/100 = 23,81 ευρώ. Στη συνέχεια βρίσκουμε το ποσό που 

πρέπει να επενδυθεί για τα 50.000 μερίδια που είναι 23,81 Χ 50.000 = 1.190.500 ευρώ. 

Με δεδομένο αυτό το ποσό και τις σταθμίσεις βρίσκουμε τα ποσά τα οποία πρέπει να 

επενδυθούν σε κάθε μετοχή. Για την ΑΛΦΑ έχουμε 1.190.500 Χ 10.18% = 121.192,90 

ευρώ και με τη τιμή στα 22,8 ο ειδικός διαπραγματευτής πρέπει να αγοράσει 

121.192,90 / 22,890 = 5315, 48 μετοχές

Σύμφωνα με το παράδειγμα βλέπουμε ότι όλα τα τεμάχια ανά μετοχή στο ETF είναι 

ακέραιοι αριθμοί, στη πραγματικότητα όμως σε αρκετές μετοχές όπως στην ΑΛΦΑ,

προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα. Επειδή είναι αδύνατη η αγορά κλασματικών 

υπολοίπων γίνονται στρογγυλοποιήσεις που συνήθως καταλήγουν σε ένα επιπλέον 

ποσό που μεταβιβάζεται στον εκδότη. Στο παράδειγμά μας η επιπλέον αξία αθροιστικά 

είναι 153 ευρώ. 

Η τιμή έναρξης μπορεί να προσδιοριστεί και με την απλή μορφή του τύπου 

υπολογισμού της NAV. Δηλαδή Αξία μονάδας δημιουργίας προς σύνολο μεριδίων, 

στην περίπτωσή μας 1.190.500,00 / 50.000 = 23,81

11.3 Κόστη και Τιμολόγηση στο ΧΑ

Στη ενότητα αυτή παραθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα ίδρυσης και 

διατήρησης που αντιμετωπίσει ένας εκδότης ETF στο Χ.Α. Τα πιο βασικά αναφέρονται 
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στον παρακάτω πίνακα, όμως δεν είναι τα μοναδικά. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε 

τα λειτουργικά έξοδα αλλά και τα κόστη συναλλαγών με τα οποία επιβαρύνεται ένας 

εκδότης κάθε φορά που αναγκάζεται να μεταβάλλει τη δομή του δείκτη όταν 

προκύπτουν μεταβολές. Στο σύνολό τους όλα αυτά τα κόστη αποτελούν το Expense 

Ratio που αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Πίνακας 11.2 Χρεώσεις για εκδότες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

Εξέταση αιτήματος 

εισαγωγής

5.000,00 Ευρώ Αφαιρούνται από το 

δικαίωμα εγγραφής σε 

περίπτωση έγκρισης
Δικαίωμα εγγραφής 0,01% Εφάπαξ επί της αξία των 

μεριδίων με κατώτερο όριο 

τις 5.000
Καταχώρηση μεριδίων στο 

Σ.Α.Τ.

0,03% Επί της αξίας των μεριδίων 

ελάχιστη και μέγιστη 

χρέωση (3.000 – 100.000 

ευρώ)

Τριμηνιαία συνδρομή 500,00 ευρώ
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η δυνατότητα επένδυσης σε εξειδικευμένα στοιχεία, σε σύνθετες στρατηγικές, σε 

δυσπρόσιτες αγορές και σε εξωτικά προίόντα αποτελούσε πάντα αντικείμενο 

επένδυσης για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια με εξειδικευμένες υπηρεσίες και 

ενεργητικό εκατομμυρίων. Για τους ιδιώτες λιανικούς επενδυτές η μόνη επιλογή ήταν η 

επένδυση μέσω Αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς όμως να έχουν σημαντική ενημέρωση για 

τα στοιχεία των επενδύσεων τους ή τη δυνατότητα πολύ εξειδικευμένων επιλογών. Με 

την εμφάνιση των ETF οι ιδιώτες επενδυτές απέκτησαν πρόσβαση σε μια πληθώρα 

επενδύσεων τόσο ως μεμονωμένες επιλογές π.χ. επένδυση σε ισοτιμία 2 νομισμάτων, 

όσο και σε πιο σύνθετες στρατηγικές π.χ. 2πλάσσια θετική ημερήσια απόδοση έναντι 

μιας ισοτιμίας και το πιο σημαντικό χωρίς να απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ή 

συμβάσεις με μεγάλα επενδυτικά σχήματα. 

Ο τρόπος λειτουργίας των ETF σε σχέση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, παρέχει τη 

δυνατότητα για χαμηλότερα κόστη (Expense ratio) και καλύτερη διαχείριση των 

κεφαλαιακών κερδών για αποφυγή πληρωμής φόρων.  Θεωρητικά κάθε ETF είναι 

διαρκώς δίκια αποτιμημένο και οι όγκοι συναλλαγών δεν επηρεάζουν τη τιμή του, αν 

και έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα και διερευνάται για το κατά πόσο οι συναλλαγές σε 

ETF  επηρεάζουν τις τιμές των υποκείμενων αξιών η όχι.

Από τα δεδομένα διαφαίνεται ότι η Ευρωπαικές αγορές και κυρίως αυτές της 

Ιρλανδίας, Αγγλίας και Λουξεμβούργου έχουν τις περισσότερες εκδόσεις ETF καθώς 

το Ευρωπαϊκο νομικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα για τη λειτουργία προϊόντων με 

σύνθετες δομές, για τις οποίες αρκετοί Οικονομικοί οργανισμοί εκφράζουν επιφυλάξεις 

για το πόσο εξασφαλισμένες είναι θέτοντας ερωτήματα για μια ενδεχόμενη νέα 

πιστωτική κρίση. 

Το μέλλον των ETF διαφαίνεται ότι είναι η εξειδίκευση τόσο σε επίπεδο υποκείμενων 

τίτλων όσο και σε πολυπλοκότητα δομών. Τα ETF που επενδύουν σε δείκτες 

υπαρκτούς ή όχι δείχνουν κορεσμένα, καθώς σχεδόν κάθε εταιρεία (εκδότης) έχει και 

ένα προϊόν σε δείκτη που το προσφέρουν και άλλοι ή υπάρχουν αντίστοιχα Αμοιβαία 

Κεφάλαια. Μέχρι στιγμής οι ιδιώτες Αμερικανοί επενδυτές απέχουν από αυτά τα 

εξειδικευμένα προϊόντα και επιλέγουν κλασσικά ETF σε δείκτες ( στοιχεία ici.org).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η επιλογή του θέματος ως πτυχιακή εργασία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση έγινε με σκοπό να διερευνηθεί ένα νέο σχετικά χρηματοοικονομικό προϊόν για το οποίο δεν υπήρξε κατά το παρελθόν κάποια αντίστοιχη εργασία ή άλλη ολοκληρωμένη αναφορά στον Ελληνικό χώρο, εξ όσων γνωρίζω. 


Κατά το αρχικό στάδιο και στην προσπάθεια συγκέντρωσης υλικού για την πραγματοποίηση της εργασίας παρατηρήθηκε ότι λόγο του σχετικά σύντομου χρόνου ύπαρξης των ETF η εύρεση ερευνητικών εργασιών ( Research Papers ) ήταν σχετικά δύσκολη και περιορισμένη. Η πλειοψηφία των ερευνητικών εργασιών ασχολείται αποκλειστικά με την καταγραφή του Tracking Error και την σύγκριση προϊόντων ETF με άλλες συσχετιζόμενες επενδύσεις, όπως τα Αμοιβαία κεφάλαια. Αν και κατά το χρόνο δημοσίευσης αυτών των εργασιών η μεθοδολογία ήταν πρωτότυπη, πλέον σχεδόν κάθε εκδότης ETF προσφέρει αντίστοιχες αναλύσεις που είναι ευρέως διαθέσιμες στο κοινό μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους. 

Βασικές πηγές άντλησης πληροφόρησης αποτέλεσαν πρόσφατες εκδόσεις ξενόγλωσσων βιβλίων, καθώς στην Ελληνική αγορά η μόνη αναφορά σε ETF γίνεται σε ενημερωτικά φυλλάδια του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ωστόσο καθώς τα ETF είναι ένα νέο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο προϊόν αρκετά βιβλία είχαν ελλιπή πληροφορίες και χωρίς αρκετή ανάλυση διότι ο μετασχηματισμός των δομών και οι νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν σε εξέλιξη, ακόμη και σε εκδόσεις του 2010 παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στη θεματολογία . Σημαντικά στοιχεία όμως αντλήθηκαν από ενημερωτικά φυλλάδια μεγάλων εκδοτών ETF, από τα πληροφοριακά δελτία έκδοσης ETF και αναλύσεις  μεγάλων Οικονομικών Οργανισμών.

Πιστεύω ότι η παρούσα εργασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο, στο οποίο γίνεται ολοκληρωμένη αναφορά σε ένα ενιαίο κείμενο όλων των θεμάτων σχετικά με την δομή, λειτουργία και αγορά των ETF. Η βιβλιογραφία δεν έχει προλάβει να ενσωματώσει τις νέες ολοένα και ποιό σύνθετες δομές και συνήθως κάθε βιβλίο αναφέρεται και εμβαθύνει σε συγκεκριμένα θέματα αγνοώντας άλλες πτυχές όπως π.χ. η λογιστική διαχείριση για απόκρυψη κεφαλαιακών κερδών.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ( E.T.F. ) αποτελούν μια σημαντική καινοτομία στον κόσμο των επενδύσεων, αν και εμφανίστηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 90 μόλις τα τελευταία χρόνια έγιναν ευρέως γνωστά και άρχισαν να χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες επενδυτές. Όπως γίνεται αντιληπτό από την ονομασία τους, έχουν κάποια χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων όμως η λειτουργία και χρησιμότητα τους υπερβαίνει τα στενά όρια των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στην Ελλάδα το νέο αυτό χρηματοοικονομικό προϊόν αντιμετωπίζεται κυρίως ως ένα είδος αμοιβαίου κεφαλαίου όπως προκύπτει και από την επίσημη ονομασία (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) σε σχέση με την Αγγλική (Exchange Trade Funds ) στην οποία δεν υπάρχει η λέξη Mutual (αμοιβαίο).  Όπως θα αναλυθεί αργότερα τα ETF μπορεί να μοιάζουν με αμοιβαία κεφάλαια κατά την δημιουργία τους αλλά στη συνέχεια έχουν ελάχιστες ομοιότητες με τα κλασσικά Αμοιβαία κεφάλαια. Στην εργασία θα γίνει κυρίως η χρήση του όρου Exchange Trade Funds ( ETF ) χωρίς να υπονοείτε κάτι διαφορετικό αν σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται ο όρος Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Δ.Α.Κ.).

Στην Αμερική ο όρος ETF για τους ειδικούς και κυρίως τους νομοθέτες δεν αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, αλλά ένα σύνολο χρηματοοικονομικών προϊόντων με ίδια χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικούς κανόνες στη δημιουργία και λειτουργία.


Ένα Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ( E.T.F. ) στη γενική του μορφή είναι ένα καλάθι μετοχών ή άλλων επενδυτικών στοιχείων ( νομίσματα, εμπορεύματα, μέταλλα κ.τ.λ.) στο οποίο διάφοροι επενδυτές μπορούνε να αποκτήσουν μερίδια με τη μορφή μετοχών. Στην πλειοψηφία τους τα περισσότερα E.T.F. έχουν ως σκοπό να αναπαραστήσουν ένα δείκτη και να ακολουθήσουν τις μεταβολές του, όμως καθώς περνούν τα χρόνια οι επενδυτές χρησιμοποιούν τα ETF ως μέσο για να επενδύσουν σε προϊόντα, γεωγραφικές περιοχές και νομίσματα που είναι δύσκολο  να εμπορευτούν απευθείας λόγο φυσικών ή άλλων εμποδίων και κινδύνων, για παράδειγμα η αγορά μετοχών σε Ασιατικές χώρες ή η αγορά και φύλαξη ράβδων χρυσού. Καθώς αυτά τα προϊόντα εξελίσσονται προσφέρουν νέες δυνατότητες στους υποψήφιους επενδυτές και πλέον ο σκοπός τους δεν είναι απλά η αντιγραφή της απόδοσης ενός δείκτη αλλά πιο σύνθετες αποδόσεις όπως διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση έναντι της πραγματικής απόδοσης ενός δείκτη, τέτοια προϊόντα χαρακτηρίζονται ως Performance Products και επιδιώκουν θετικό συντελεστή Alpha.

Οι δύο χαρακτηριστικές κατηγορίες ETF με βάση το σκοπό τους είναι τα προϊόντα Παθητικής και Ενεργής διαχείρισης, ο διαχωρισμός αφορά το σκοπό δημιουργίας του προϊόντος δηλαδή αν προσπαθούν να αντιγράψουν την απόδοση ενός δείκτη ή προσπαθούν να επιτύχουν διαφοροποιημένες αποδόσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


1.1 Η Δημιουργία του Πρώτου ETF και η Εξέλιξή τους


Ως πρώτο E.T.F., σύμφωνα με τα σημερινά χαρακτηριστικά τους, θεωρείται το  SPDRs
 (SPDR Trust, Series 1) γνωστό και ως Spiders που δημιουργήθηκε το 1993 από την State Street Global Advisors και είχε ως σκοπό την αναπαραγωγή του Αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500. Πριν τη δημιουργία του SPDRs υπήρξαν τρείς ακόμη προσπάθειες δημιουργίας κάποιων E.T.F. δύο εκ των οποίων σταμάτησαν τη λειτουργία τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα λόγο της δομής τους και των νομικών κενών που υπήρχαν, αυτά ήταν το Cash Index Participation και το Index Participation Shares στο χρηματιστήριο της Philadelphia το 1989.  Το τρίτο δημιουργήθηκε και αυτό την ίδια χρονιά στο χρηματιστήριο του Toronto, με τίτλο Toronto Stock Exchange Index Participation Shares γνωστό ως TIPS και το οποίο θεωρείται αρκετά κοντά στη φιλοσοφία της δομής και λειτουργίας των σημερινών Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ( E.T.F. )
  και σταμάτησε τη λειτουργία του το 2000. Η δημιουργία του αποσκοπούσε στην αναπαραγωγή ενός δείκτη 35 μετοχών.

Βασικό έναυσμα για τη νομική κάλυψη των E.T.F. στην Αμερική αποτέλεσε το Investment Company Act Release No. 17809 από την S.E.C. το 1990 ύστερα από τη παρότρυνση των νομικών συμβούλων Leland, O’Brien and Rubinstein (LOR) που αργότερα και μετά από πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια το Δεκέμβριο του 1992 θα δημιουργούσαν το SuperTrust, ένα καινοτομικό χρηματοοικονομικό προϊόν που έμοιαζε με E.T.F.  άλλα δε γνώρισε μεγάλη επιτυχία λόγο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που είχε και ουσιαστικά απευθύνονταν αποκλειστικά σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. 

1.2 Κατηγοριοποίηση των ETF και το Νομικό τους Πλαίσιο στις Η.Π.Α 

Στη καθημερινότητα επικράτησε ο όρος ETF για ένα σύνολο ομοειδών επενδυτικών προϊόντων όχι μόνο μεταξύ των απλών επενδυτών αλλά ακόμη και μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων ( εκδότες, διαπραγματευτές κ.τ.λ.) στην αγορά των ETF. Ο σωστός όρος για όλα αυτά τα ομοειδή προϊόντα είναι ETP (Exchange Traded Portfolios). Τα ETP (Exchange Traded Portfolios) στην Αμερικανική αγορά διαχωρίζονται με βάση δύο κριτήρια, τον τρόπο λειτουργίας και το νομικό τους πλαίσιο. Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το κριτήριο του νόμου στον οποίο εμπίπτουν.


Στις Η.Π.Α. υπάρχουν δύο βασικοί νόμοι σχετικά με τις εταιρείες επενδύσεων ο Investment Company Act του 1933 και του 1940 που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας εταιρειών και σχημάτων που ασχολούνται με επενδύσεις και κατά κύριο λόγο των Αμοιβαίων κεφαλαίων. Η Αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς SEC, είναι αρμόδια για την ένταξη του κάθε προϊόντος στο αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο.   Χωρίς να εμβαθύνουμε αρκετά στους δύο αυτούς νόμους θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα που μας είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε τη διαφοροποίηση και τη λογική της κατηγοριοποίησης για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα στα οποία αναφερόμαστε. 

Ο νόμος του 1933 ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης του 1929. Ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εισαγωγή μετοχών στη πρωτογενή αγορά καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι μετοχές εμπορεύονται στη δευτερογενή αγορά αλλά και τα αμοιβαία κεφάλαια. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι αναγνωρίζει στον επενδυτή το δικαίωμα κατοχής στα υποκείμενα στοιχεία της επένδυσης. 

Ο πρώτος νόμος του 1933 δεν ήταν αρκετός για να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στο κοινό και έτσι το Κονγκρέσο ψήφισε το 1940 τον αντίστοιχο νόμο, γνωστό και ως 40 ACT. Ως κύριο στόχο είχε να ρυθμίσει τη λειτουργία των επενδυτικών εταιρειών και σχημάτων. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο δεν δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας ( φυσική ιδιοκτησία ) πάνω στα επενδυτικά στοιχεία που απαρτίζουν το επενδυτικό σχήμα ( μετοχές, εμπορεύματα, νομίσματα, κτλ) 

Στο τέλος του 2010 το 90% των ETF λειτουργούσαν υπό τον νόμο του 1940 ενώ το υπόλοιπο 10% με βάση το νόμο του 1930


Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα κατηγοριοποιημένα με βάση το νομικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτουν. 

Πίνακας 1.1 Νομική κατηγοριοποίηση 

		1940 ACT – Χωρίς δικαίωμα ιδιοκτησίας

		1933 ACT – Με δικαίωμα ιδιοκτησίας



		E.T.F.

		Exchange Traded Notes (ETN)



		Open End Funds

		Grantor Trusts



		Unit Investment Trusts (UIT)

		Limited Partnerships



		

		Exchange Traded Commodities (ETC)





Σύμφωνα με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE)
 τα παραπάνω προϊόντα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά.

Exchange Traded Funds (ETF) : Είναι το πιο διαδεδομένο προϊόν στην κατηγορία και για το λόγο αυτό η ονομασία του έχει επικρατήσει έναντι όλων των παρεμφερών προϊόντων. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η αντιγραφή της απόδοσης ενός δείκτη ή χαρτοφυλακίου ενώ επιτρέπεται η δυνατότητα δανεισμού μετοχών και η χρηματική διαχείριση. Η αντιγραφή της απόδοσης του δείκτη μπορεί να γίνει είτε με τη μέθοδο της ολικής αναπαραγωγής είτε με τη δειγματοληπτική μέθοδο (Sampling).  Η νομοθεσία απαιτεί ένα ανεξάρτητο συμβούλιο (Board of Trustees) που ασκεί τη γενική εποπτεία του σχήματος. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το βασικό χαρακτηριστικό τους για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ETF είναι η προστασία του επενδυτή, η φορολογική εξοικονόμηση που προσφέρουν και η υπαγωγή τους στη νομοθεσία 40 ACT. Ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχει ως σχήμα αλλά προσδιορίζει όλα τα προϊόντα που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά και υπάγονται στο νόμο του 1940, ο προσδιορισμός του είχε κάποιο νόημα κατά την έναρξη αυτών των επενδυτικών σχημάτων όπου δεν υπήρχε η σημερινή ποικιλία σε δομές ETF.


Open End Funds : Στη βιβλιογραφία τα συναντούμε και ως RIC (Regulated Investment Companies). Η νομοθεσία δεν απαιτεί από αυτά τα σχήματα να αναπαριστούν 100% τον δείκτη, αλλά μπορούνε να βελτιστοποιούν το χαρτοφυλάκιό τους έτσι ώστε να αντιγράφουν τις αποδόσεις ενός δείκτη με μεγάλη επιτυχία. Στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι ένας δείκτης μπορεί να αναπαραχθεί με την κατοχή λιγότερου από το 50% των στοιχείων που τον απαρτίζουν
. Στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα επιτρέπεται η χρήση σχεδόν όλων των επενδυτικών εργαλείων όπως παράγωγα ή ο δανεισμός μετοχών (lending) ενώ τα μερίσματα επανεπενδύονται. Λόγο της μεγάλης ελευθερίας που διαθέτουν οι διαχειριστές στην επιλογή των στοιχείων η αντιγραφή ενός δείκτη σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι δεδομένη.

Unit Investment Trusts (UIT) : Βασικό στόχος τους είναι η παρακολούθηση ενός δείκτη. Υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν αποκλειστικά και 100% τα στοιχεία του δείκτη που ακολουθούν και δεν επιτρέπεται η βελτιστοποίηση, έτσι δεν υπάρχει η ανάγκη για ενεργή και εξειδικευμένη διαχείριση. Απαγορεύεται ο δανεισμός των μετοχών που κατέχουν και τα μερίσματα διανέμονται σε τακτική βάση, χωρίς τη δυνατότητα επανεπένδυσης τους έως τη διανομή και τηρούνται σε άτοκο λογαριασμό μέχρι την απόδοσή τους στους μετόχους (Cash Drag). Σε ειδικές περιπτώσεις επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί σχετικά με τη στάθμιση των μετοχών οι οποίοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα.


Exchange Traded  Notes (ETN) : Είναι η έκδοση χρέους από τραπεζικό ίδρυμα με ορισμένη διάρκεια. Ο εκδότης είναι υποχρεωμένος στη λήξη να πληρώσει το κεφάλαιο συν την απόδοση ενός  δείκτη με τον οποίο σχετίζεται, χωρίς να δίνονται μερίσματα η περιοδικές πληρωμές. Ο εκδότης που λαμβάνει τα κεφάλαια δεν είναι υποχρεωμένος να επενδύσει στο δείκτη που ακολουθεί το ETN. Η εξαργύρωση των ETN γίνεται αποκλειστικά με μετρητά και όχι σε είδος πχ μετοχές του δείκτη.

 Grantor Trusts : Αυτός ο τύπος επένδυσης ακολουθείται από επενδυτικά σχήματα που έχουν ως επενδυτικά στοιχεία εμπορεύματα ή μετοχές. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η φυσική κατοχή των στοιχείων από τους επενδυτές και για αυτό το λόγο τα Grantor Trusts πρέπει να κατέχουν τα φυσικά στοιχεία στα οποία επενδύουν και όχι να λαμβάνουν  θέση σε αυτά μέσω Futures, με αυτό τον τρόπο οι επενδυτές έχουν τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι μέτοχοι, όπως δικαίωμα ψήφου και μερίσματος. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται άμεσα προς τους μετόχους και όχι κατά περιόδους όπως στις άλλες μορφές. Στη περίπτωση ενός Grantor σε καλάθι μετοχών υποχρεωτικά η σύνθεση παραμένει σταθερή και συνήθως δε ξεπερνά τις 20 μετοχές. Ακόμη και σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, διαγραφής, πτώχευσης και γενικά κάθε περίπτωση διακοπής διαπραγμάτευσης ή ύπαρξης μιας εταιρείας που μετέχει στο σχήμα ο αριθμός μειώνεται και δεν προστίθεται κάποια νέα μετοχή. Υπάρχουν πολλά Grantor στα οποία μια μετοχή έχει πλέον στάθμιση άνω του 50% ή κάποια άλλη μεγάλη εταιρεία του κλάδου στον οποίο επενδύει το σχήμα δε συμμετέχει λόγω του ότι δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του Grantor. Αυτός ο περιορισμός αποτελεί μειονέκτημα διότι περιορίζει την σωστή διασπορά και την αντιπροσώπευση του κλάδου. Άλλο χαρακτηριστικό του σχήματος είναι ο τρόπος με τον οποίο εξαργυρώνονται τα μερίδια. Όταν ένας επενδυτής θέλει μα εξαργυρώσει ένα μερίδιό του, μπορεί να ρευστοποιήσει τόσα μερίδια ώστε να λάβει τις αντίστοιχες μετοχές σε ποσότητες πολλαπλάσιες του 100, αποκτώντας το πλεονέκτημα να αποφύγει τη φορολογία καθώς οι συναλλαγές σε είδος δε φορολογούνται και να προβεί σε πώληση τους όποτε το κρίνει σκόπιμο. 

Limited Partnerships : Είναι το αντίθετο των Grantor Trusts, δηλαδή επενδύουν στα στοιχεία που θέλουν μέσω Futures χωρίς την αγορά φυσικών μονάδων. Φορολογικά μειονεκτούν γιατί φορολογούνται τα κεφαλαιακά κέρδη ετησίως ανεξαρτήτως αν πωληθούν ή όχι. Εναλλακτική τους ονομασία είναι Securitized Commodity Funds και δεν εμπίπτουν στη φορολογική νομοθεσία RIC όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο

Exchange Traded Commodities (Vehicle) :  Εναλλακτικός τους τίτλος είναι και Exchange Traded Products λόγο των στοιχείων που τα απαρτίζουν και αποτελούνται από Εμπορεύματα ή νομίσματα. Η φυσική κατοχή των στοιχείων δεν είναι απαραίτητη και σε μερικές περιπτώσεις είναι και αδύνατη λόγο της φύσης του στοιχείου. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή εξαργύρωση μεριδίων σε είδος, όπως θα δούμε παρακάτω στη σχετική διαδικασία.


Από νομικής πλευράς ο παραπάνω διαχωρισμός είναι αρκετά σημαντικός και σε αρκετές περιπτώσεις διαφοροποιεί το κίνδυνο ή τον επενδυτικό σκοπό του αγοραστή ενός προϊόντος ETF, όμως η ανάλυσή του απαιτεί καλή γνώση των δύο προαναφερθέντων νόμων και ξεφεύγει από το σκοπό της εργασίας. Στη καθημερινή πρακτική παρότι δεν γίνεται ο παραπάνω διαχωρισμός με βάση την νομική ορολογία, είναι κατανοητός ο σκοπός του κάθε ETF μέσω της περιγραφής του με εξαίρεση τα ΕΤΝ που αναφέρονται ρητά ως τέτοιου είδους προϊόντα και κατά δεύτερο λόγο τα Exchange Traded Commodities που περιλαμβάνουν εμπορεύματα και νομίσματα. 

Στη βιβλιογραφία ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχημάτων με βάση τη νομοθεσία στην οποία εμπίπτουν δεν είναι πάντα αναλυτική όπως η παραπάνω περιγραφή. Συνήθως συναντούμε 3 βασικές κατηγορίες τα UIT, Open End Funds και τα Grantor Trusts


Πίνακας 1.2 : Χαρακτηριστικά επενδυτικών σχημάτων ETF

		ΤΥΠΟΣ

		ETF

		Open end fund

		UIT

		ETN

		Grantor Trust

		Limited Partnership

		ETC/ETP Vehicles



		Νομοθεσία

		1940

		1940

		1940

		1933

		1933

		1933

		1933



		Πλήρης Αντιγραφή Δείκτη

		Ναι

		Όχι

		Ναι

		Όχι

		Όχι

		Όχι

		Όχι



		Επανεπένδυση Μερισμάτων

		Ναι

		Ναι

		Όχι

		Όχι*

		Όχι

		Ναι

		Ναι



		Πληρωμή Μερισμάτων

		Ναι

		Ναι

		Ναι

		Όχι

		Ναι

		Ναι

		Ναι



		Φυσική Κατοχή

		Ναι

		Όχι

		Ναι

		Όχι*

		Ναι

		Ναι

		Όχι



		Δανεισμός

		Ναι

		Ναι

		Όχι

		Όχι

		Όχι

		Ναι

		Ναι



		Διοικητικό Συμβούλιο Διαχειριστής

		Ναι

		Ναι

		Όχι

		Όχι

		Ναι

		Ναι

		Ναι





* Το προϊόν δεν επενδύει σε στοιχεία.

Η νομοθετική βάση για τα ETF είναι το 40 ACT και πιο ειδικά τα άρθρα που αναφέρονται στα Αμοιβαία Κεφάλαια. Όμως η δομή και λειτουργία των ETF δεν ανταποκρίνεται 100% στον 40 ACT με αποτέλεσμα να απαιτούνται κάποιες εξαιρέσεις από το νόμο. Οι εξαιρέσεις αυτές είναι γνωστές ως “Exemptions Relief” που αποτελεί μια σειρά αιτήσεων από έναν εκδότη ETF προς την SEC για εξαίρεση του ETF από κάποια άρθρα του Investment Company Act 1940 που έρχονται σε αντίθεση με τη λειτουργία τους. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη πλήρης προσαρμογή της νομοθεσίας με τα νέα αυτά χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενώ διαρκώς γίνονται διάφορες προσθήκες και μετατροπές στην υπάρχουσα νομοθεσία με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αιτήσεων εξαίρεσης. Κάθε φορά που δίνεται μια εξαίρεση δε σημαίνει ότι εφαρμόζεται και σε κάθε επόμενη πανομοιότυπη δομή ενός ETF, αντίθετα η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει ξεχωριστά για κάθε αίτηση κάθε σχήματος. 

Από το 2008 και μετά η SEC έθεσε σε διαβούλευση τον κανόνα 33-8901 που περιλαμβάνει κάποιες πολύ κοινές και απλές εξαιρέσεις διευκολύνοντας λίγο την διαδικασία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια σημαντική νομοθετική εξέλιξη.

1.3 Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο


Πολλά από τα ETF αρχικά δημιουργούνται για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών έχοντας υπ’ όψιν την εκεί νομοθεσία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες για τέτοια επενδυτικά σχήματα είναι διαφορετικοί και για αυτό το σκοπό έχει συσταθεί μια επιτροπή  με αρμοδιότητες να εξετάζει τα αιτήματα για διαπραγμάτευση ETF  σε Ευρωπαϊκές αγορές. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις έχει να κάνει με το νομικό πλαίσιο UCITS Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, γνωστή στην Ελλάδα ως ΟΣΕΚΑ

1.4 Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο


Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) θεωρούνται Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές Αξίες όπως αυτές περιγράφονται στην Κοινοτική Οδηγία 611/1985 όπως ισχύει, συμφωνά με το ενημερωτικό έγγραφο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ενεργητικό τους αποτελεί σύνολο περιουσίας και το διαχειρίζεται η διαχειρίστρια εταιρεία (ΑΕΔΑΚ) για λογαριασμό των μεριδιούχων στους οποίους ανήκει εξ αδιαιρέτου. Πιο ειδικά θέματα σχετικά με την δημιουργία / εξαγορά και διαπραγμάτευση αναφέρονται σε αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του κανονισμού ΣΤΑ (Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων) που αναφέρονται αναλυτικά σε άλλο σημείο.


Στο Ελληνικό χρηματιστήριο δεν γίνεται διαχωρισμός στα ETF όπως στο NYSE και όλα τα σχήματα έχουν ως σκοπό την αντιγραφή της απόδοσης ενός χρηματιστηριακού δείκτη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ETF

2.1 ETF & Μετοχές


Τα χαρακτηριστικά ενός ETF αποτελούν συνδυασμό χαρακτηριστικών αμοιβαίων κεφαλαίων Ανοιχτού Τύπου και μετοχών. Στην πιο απλή μορφή του ο σκοπός ενός ETF είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης ενός χρηματιστηριακού δείκτη μέσω ενός μοναδικού επενδυτικού στοιχείου. Τα ETF  διαπραγματεύονται όπως ακριβώς και οι μετοχές, όμως κάθε μερίδιο ETF αντιπροσωπεύει συμμετοχή σε ένα σύνολο εταιρειών ( του δείκτη ) αντί για τη συμμετοχή σε μία μεμονωμένη εταιρεία που προσφέρει η αγορά μιας μετοχής. Στη θέση του χρηματιστηριακού δείκτη μπορεί να είναι ένα καλάθι μετοχών που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η ίδια κεφαλαιοποίηση, ο κλάδος, η γεωγραφική περιοχή, εμπορεύματα, ομόλογα ή νομίσματα. Σε αντίθεση με τα Αμοιβαία κεφάλαια η αγορά και πώληση των μεριδίων ETF γίνεται απευθείας μέσω ενός χρηματιστηρίου σε τρέχουσες τιμές κατά τη διάρκεια που η αγορά είναι ανοιχτή, όπως οι μετοχές, και όχι μέσω του διαχειριστή σε τιμές κλεισίματος προηγούμενης ημέρας, όπως στα Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα κοινά χαρακτηριστικά με τις μετοχές δε σταματούν εδώ, ένα ακόμη σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα ανοιχτών πωλήσεων ή και η αγορά τους μέσω λογαριασμού περιθωρίου( Margin ). Βλέπουμε ότι στο κομμάτι των συναλλαγών δεν διαφέρουν σε τίποτε από τις μετοχές, ουσιαστικά τα μερίδια των ETF μπορούνε να αναφέρονται και ως μετοχές ενός ETF. 

Ξεκινώντας την ανάλυση αυτών των προϊόντων θα παρουσιάσουμε τη συμπεριφορά του πρώτου και πιο δημοφιλούς ETF για μια περίοδο ενός χρόνου. Το πρώτο και πιο γνωστό ETF σε χρηματιστηριακό δείκτη είναι το SPY με σκοπό την αντιγραφή της απόδοσης του δείκτη S&P 500. Το SPY είναι ένα καλάθι μετοχών με ποσοστά ακριβώς ίδια με αυτά του δείκτη S&P500 και θεωρητικά η μεταβολές της αξίας του πρέπει να είναι πανομοιότυπες με αυτές του δείκτη.

Διάγραμμα 2.1 : Απόδοση S&P500 και SPY ETF από 15/5/10 – 5/05/11 Πηγή: Bloomberg

Στο διάγραμμα φαίνεται η απόδοση του δείκτη S&P 500 ( πράσινο) και του SPY ETF (πορτοκαλί) για την περίοδο 15/05/2010 έως 15/05/2011. Παρατηρούμε ότι στους πρώτους μήνες η συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης του δείκτη με αυτή του ETF είναι σχεδόν απόλυτη. Από το Σεπτέμβριο και μετά το ETF αρχίζει να υπεραποδίδει έναντι του δείκτη. Η υπεραπόδοση ή υποαπόδοση οφείλεται σε διάφορους λόγους που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια.

2.2 Τα Εμπλεκόμενα Μέρη


Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι συντελεστές και οι έννοιες στην αφορά των ETF. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην αγορά των ETF είναι η Εταιρεία διαχείρισης ( Issuer ), οι Ειδικοί Διαπραγματευτές ή θεσμικοί και οι επενδυτές. Τα τρία αυτά μέρη διασφαλίζουν την διαφάνεια στη διαχείριση αλλά και την ευκολία των συναλλαγών. 

Εταιρεία διαχείρισης – Issuer : Αποτελεί το θεματοφύλακα των στοιχείων ενός ETF και συνεργάζεται αποκλειστικά με τους Ειδικούς Διαπραγματευτές. Στην Ελλάδα η εταιρεία διαχείρισης ή εκδότης είναι μία ΑΕΔΑΚ που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα μεταβολής του αριθμού των μετοχών ενός ETF τις οποίες εκδίδει στη πρωτογενή αγορά έναντι του υποκείμενου δείκτη ή του καλαθιού επενδυτικών στοιχείων. Η εταιρεία διαχείρισης αφού εκδώσει τις μετοχές του ETF τις διοχετεύει στη δευτερογενή αγορά μέσω των ειδικών διαπραγματευτών. Ο ρόλος της δεν περιορίζεται μόνο στην αρχική έκδοση αλλά είναι υπεύθυνη και για την δημιουργία ή εξαγορά μετοχών ETF κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσή τους στη δευτερογενή αγορά ανάλογα με τη ζήτηση ή προσφορά. 

Ειδικοί Διαπραγματευτές : Οι ειδικοί διαπραγματευτές είναι συνήθως χρηματιστηριακές εταιρείες, θεσμικοί επενδυτές ή επενδυτικές τράπεζες. Κάθε ETF  είναι υποχρεωμένο να έχει τουλάχιστον έναν ειδικό διαπραγματευτή σκοπός του οποίου είναι η διάθεση των μετοχών του ETF  στην δευτερογενή αγορά, η παροχή ρευστότητας και η σωστή τιμολόγηση του ETF. Η εμπλοκή τους όμως όπως αναφέρθηκε ξεκινά από την δημιουργία του ETF στη πρωτογενή αγορά, διαδικασία κατά την οποία ο ειδικός διαπραγματευτής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει τα επενδυτικά στοιχεία του ETF από την αγορά, να τα δανεισθεί, να συγκεντρώσει κεφάλαια ή ένα συνδυασμό όλων αυτών και να τα μεταβιβάσει στην εταιρεία διαχείρισης, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές του ETF. 

Επενδυτές : Είναι το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, ιδιώτες, θεσμικοί επενδυτές και εταιρείες. Μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών αγοράζουν ή πουλάνε μετοχές των ETF με σκοπό την αποκόμιση κέρδους, την εξισορροπητική κερδοσκοπία ή την αντιστάθμιση. Οι διάφορες χρήσεις των ETF θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω. 

Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς Δ.ΑΚ. (Creation Unit) : Αποτελούν μεγάλα πακέτα μετοχών ενός ETF που εμπορεύονται σαν μονάδες. Στην Ελλάδα οι μονάδες δημιουργίας / εξαγοράς (Creation Unit) αποτελούνται από 50.000 μετοχές ενός ETF ενώ στο εξωτερικό η ελάχιστη ποσότητα ποικίλει από 50.000 έως 500.000 μεριδια ETF. Οι μονάδες δημιουργίας / εξαγοράς (Creation Unit) αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής μόνο μεταξύ του εκδότη και των Ειδικών διαπραγματευτών κατά την δημιουργία ενός ETF αλλά και μετέπειτα στην προσπάθεια του ειδικού διαπραγματευτή να ικανοποιήσει τη προσφορά και ζήτηση μετοχών ETF.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (Net Assets Value – NAV) :  Είναι η αξία του μεριδίου ενός ETF. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξία των επενδυτικών στοιχείων που απαρτίζουν το ETF και προσδιορίζεται στο τέλος της διαπραγμάτευσης καθημερινά. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η τιμή του ETF μεταβάλλεται σύμφωνα με δύο παράγοντες, την προσφορά / ζήτηση και την αξία των στοιχείων του ETF. Αυτή η συνεχώς μεταβαλλόμενη τιμή ονομάζεται iNAV. 

Ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού Μεριδίου (Indicative NAV) : Αποτελεί την αξία ενός μεριδίου ETF κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η οποία είναι διαθέσιμη προς τους επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου.

Expense Ratio:  Εκφράζεται ως ποσοστό και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα διαχείρισης ενός ETF όπως αμοιβές, λειτουργικές δαπάνες, προμήθειες και γενικά όλα τα έξοδα που μπορεί να έχει. Έχει επικρατήσει ως σημαντικό στοιχείο σύγκρισης μεταξύ σχημάτων που έχουν τον ίδιο επενδυτικό σκοπό, δίνοντας μια αίσθηση για το πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση του ETF. Ακόμη πιο έντονη είναι η σημασία του όταν πρόκειται για συγκρίσεις μεταξύ ETF και Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη προσπάθεια των πρώτων να προβάλουν τα πλεονεκτήματα τους ως επενδυτικά προϊόντα έναντι αντίστοιχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι αποδόσεις των ETF υπολογίζονται μετά την αφαίρεση του expense ratio ενώ οι συνηθισμένες τιμές είναι μεταξύ 1% και 2%.

Tracking Error: Είναι το μέτρο που μετρά την απόκλιση της απόδοσης του ETF σε σχέση με την απόδοση της υποκείμενης απόδοσης ( δείκτης, καλάθι μετοχών, εμπορεύματα κ.τ.λ.). Έχει σημαντική βαρύτητα όταν η υποκείμενη επένδυση είναι άμεσα υπολογίσιμη και σχετικά προσβάσιμη ως εναλλακτική επένδυση, δηλαδή είναι ένας υπαρκτός δείκτης, κάποιο συγκεκριμένο νόμισμα ή ισοτιμία. Αυτό γίνεται γιατί ο επενδυτής επιλέγει ένα ETF με σκοπό να επιτύχει την ακριβή υποκείμενη απόδοση. Σε πιο σύνθετες επενδύσεις δεν παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ο επενδυτής δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης επένδυσης, αλλά ενδιαφέρεται κυρίως για την έκθεση στη συγκεκριμένη κατηγορία, αγορά ή στρατηγική. 

Κατά κανόνα είναι αδύνατο το Tracking error να είναι μηδενικό λόγο του Expense ratio και των διάφορων αλλαγών που πραγματοποιούνται στους δείκτες. Η εικόνα της ‘’απόκλισης’’ διαφέρει ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα που εξετάζουμε μια επένδυση, όσο μεγαλώνει το χρονικό διάστημα τόσο μικραίνει το Tracking error καθώς ο διαχειριστής με τις ενέργειές του μεσομακροπρόθεσμα ευθυγραμμίζει την απόδοση του ETF με αυτή της υποκείμενης επένδυσης. Στην πιο σύνηθη περίπτωση το Tracking error υπολογίζεται για την ημερήσια απόκλιση μεταξύ της NAV και της απόδοσης της επένδυσης.

Σημαντική αναφορά γίνεται στη βιβλιογραφία για το αν κατά τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπ’ όψη ή όχι το Expense ratio. Απ ότι φαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λαμβάνεται υπόψη αν και θα έπρεπε.


Συνολικά διαθέσιμα: Τα μετρητά που κατέχει το ETF είτε ως στοιχείο των επενδύσεων είτε για διάφορους άλλους λόγους.

Εκτιμώμενα διαθέσιμα: Είναι το χρηματικό ποσό που εκτιμάται ότι απαιτείται για την δημιουργία ή εξαργύρωση Μονάδων δημιουργίας.

Αριθμός Μεριδίων: Ο αριθμός των μεριδίων που έχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ETF

Τα μερίδια των ETF αντιπροσωπεύουν αποδείξεις κατάθεσης επενδυτικών στοιχείων στους εκδότες από τη μεριά των Ειδικών διαπραγματευτών. Ο εκδότης αποτελεί το θεματοφύλακα των επενδυτικών στοιχείων για τον ειδικό διαπραγματευτή.


Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε τη διαδικασία «εναπόθεσης» αυτών των στοιχείων και το αντίστροφο με κύρια αναφορά στην Αμερικανική αγορά.

3.1 Η Διαδικασία Δημιουργίας και Εισαγωγής Ενός E.T.F. στην Αγορά


Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν συνοπτικά οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην αγορά των E.T.F, σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά πως ξεκινά η δημιουργία τους καθώς και ο ενέργειες που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στην αγορά. 


Η αρχική ιδέα της δημιουργίας ενός E.T.F. ανήκει στον Εκδότη ( π.χ. ΑΕΔΑΚ ), ο οποίος και ορίζει το σκοπό του E.T.F. (Επένδυση σε δείκτη, κλάδο, εμπορεύματα ), την δομή του καθώς και όλα τα επιμέρους θέματα διαχείρισης. Κατόπιν πρέπει να προβεί σε μια σειρά από γνωστοποιήσεις για λήψη αδειών από τους αρμόδιους φορείς, όμως για να γίνει αυτό απαιτείται να έχει οριστεί η αρχική τιμή του μεριδίου και ο αριθμός των τεμαχίων ή μονάδων κάθε αξίας που συμμετέχει στη δομή του E.T.F.

3.1.1 Ενέργειες Εκδότη (Issuer)

Αρχικά ο εκδότης δηλώνει την πρόθεσή του με αίτηση προς την αρμόδια αρχή στην οποία αναφέρονται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη διαχείριση, τους κινδύνους, αμοιβές και άλλα στοιχεία που απαιτεί η κάθε αρχή. 


Στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η διαδικασία έχει ως εξής.


Εφόσον ο εκδότης ( Issuer – Fund Company) λάβει την σχετική έγκριση, έρχεται σε συνεννόηση με ένα Ειδικό διαπραγματευτή (Authorized Participant – A.P.)  ή και περισσότερους, που αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα στοιχεία που απαρτίζουν τη δομή του E.T.F. με αγορά τους από τη δευτερογενή αγορά, δανεισμό τους ή από αποθέματα που ο ίδιος κατέχει. Ανάλογα με το ύψος των στοιχείων που συγκεντρώνει τα μεταβιβάζει στον εκδότη και λαμβάνει αντίστοιχα μερίδια E.T.F. σε πακέτα των 50.000 μεριδίων (Creation Units – Μονάδες Δημιουργίας). Ο εκδότης δημιουργεί μερίδια μόνο σε πακέτα των 50.000 μεριδίων ή πολλαπλάσια, αυτό σημαίνει για τον ειδικό διαπραγματευτή ότι για να λάβει ένα πακέτο πρέπει η αξία των στοιχείων που μεταβιβάζει στον Εκδότη να ισούται με την αξία 50.000 μεριδίων E.T.F. Ο εκδότης δεν διαθέτει απόθεμα ή οποιαδήποτε μορφή τίτλων σε μερίδια των ETF, αλλά τα δημιουργεί τη στιγμή που τα ζητά ο ειδικός διαπραγματευτής

Για τη μεταβίβαση στον εκδότη μεσολαβεί το DTCC (Depository Trust and Clearing Corporation ) ενός μηχανισμού εκκαθάρισης συναλλαγών στις Η.Π.Α. που παρέχει διαφάνεια και αξιοπιστία, χρεώνοντας ή πιστώνοντας ανάλογα με την περίπτωση τις μερίδες των εμπλεκόμενων. Τα στοιχεία δεν παραδίδονται στον εκδότη αλλά στο θεματοφύλακα (Custodian) του  E.T.F., που στις Η.Π.Α., συνήθως είναι μία Τράπεζα με κύριο σκοπό τη φύλαξη. Φέρει την κύρια ευθύνη να ελέγχει και να συμφωνεί τη ποσότητα και το είδος των στοιχείων που παραδίδονται σε σχέση με τις απαιτήσεις του άλλου μέρους.

3.1.2 Ο ρόλος του Ειδικού Διαπραγματευτή (Authorized Participant – A.P.)

Ο ρόλος του ειδικού διαπραγματευτή μοιάζει με το ρόλο του Market Maker που συναντάμε στην αγορά των μετοχών. Αρχικά αποτελεί το μέσο εισαγωγής των μεριδίων E.T.F. στην δευτερογενή αγορά αλλά η εμπλοκή του συνεχίζεται καθημερινά κατά τη διαπραγμάτευση των μεριδίων, όπου είναι υποχρεωμένος να παρέχει ρευστότητα και στα δύο  μέρη της αγοράς με διάφορους τρόπους που θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.


Ο ειδικός διαπραγματευτής λαμβάνει τα μερίδια του E.T.F. από τον εκδότη σε πακέτα των 50.000
 ως εξαργύρωση των επενδυτικών στοιχείων που δίνει, ακολουθώντας τη διαδικασία μέσω των οργανισμών και των συστημάτων όπως περιγράφηκε πριν. Η αξία των μεριδίων που λαμβάνει πρέπει να ισούται με την αξία των στοιχείων που μεταβιβάζει και για το λόγο αυτό η μεταβίβαση γίνεται άμεσα και σε ολόκληρο αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα να υπάρξει κέρδος από κάποια πλευρά κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συναλλαγής. Μαζί με τα διάφορα επενδυτικά στοιχεία ο ειδικός διαπραγματευτής μεταβιβάζει και ένα χρηματικό ποσό για την κάλυψη του κόστους των μονάδων δημιουργίας ή για λόγους αποτίμησης όταν δεν είναι δυνατή η ακριβής μεταφορά των στοιχείων που εμπεριέχονται σε μια μονάδα δημιουργίας π.χ. κλασματικά υπόλοιπα μετοχών, επιπλέον μεγαλύτερα ποσά μεταφέρονται όταν αυτό απαιτείται από τη δομή του E.T.F, αλλά και όταν εμπεριέχονται μερίσματα πληρωτέα ( θα αναλυθεί αργότερα ).  Τα μερίδια που λαμβάνει κατά κύριο λόγο τα διοχετεύει στους επενδυτές μέσω της δευτερογενούς αγοράς ή και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις τα πουλά σε άλλους ειδικούς διαπραγματευτές.


Το κόστος δημιουργίας ή και εξαργύρωσης είναι σταθερό ανά συναλλαγή και σπάνια εξαρτάται από την αξία του.

Ο ρόλος του ειδικού διαπραγματευτή δε σταματά στην εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μεριδίων στη δευτερογενή αγορά, αλλά αναλαμβάνει και την Εξαργύρωση των μεριδίων ενός E.T.F. ακολουθώντας την διαδικασία δημιουργίας και εισαγωγής αντίθετα. Αγοράζει μερίδια E.T.F. από τη δευτερογενή αγορά και στη συνέχεια μεταβιβάσει, σε Μονάδες των 50.000 ή πολλαπλάσια, στον εκδότη λαμβάνοντας τα αντίστοιχα επενδυτικά στοιχεία σε είδος.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται σχηματικά η όλη διαδικασία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ Ε.Τ.F.
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3.2 Διαδικασία Εξαργύρωσης


Η εξαργύρωση των μεριδίων αποτελεί βασική διαδικασία στη καθημερινή διαπραγμάτευση ενός E.T.F. 
‘Oπως θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο η εξαργύρωση των μεριδίων δεν αφορά τους τελικούς επενδυτές, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος βάση της εμπειρίας του από τα αμοιβαία κεφάλαια, αλλά γίνεται για λόγους παροχής ρευστότητας κατά τη διαπραγμάτευση καθώς και για εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) από τη μεριά του ειδικού διαπραγματευτή. 

Ο ειδικός διαπραγματευτής αγοράζει μερίδια E.T.F. από την δευτερογενή αγορά, με σκοπό να δημιουργήσει μία μονάδα διαπραγμάτευσης ( 50,000 μερίδια = 1 Creation Unit ) και στη συνέχεια τη μεταβιβάζει στον εκδότη του E.T.F. μέσω του θεματοφύλακα και του DTCC για να λάβει εν τέλει τα αντίστοιχα επενδυτικά στοιχεία. Όπως και στη διαδικασία δημιουργίας, έτσι και εδώ εκτός από επενδυτικά στοιχεία μπορεί η μεταβίβαση να περιέχει και ένα ποσό μετρητών είτε για κάλυψη εξόδων, είτε για κάλυψη μικρών διαφορών από την αποτίμηση ή και μερίσματα πληρωτέα. Τα μερίδια αυτά με τη μεταβίβασή τους στον Εκδότη ακυρώνονται και δεν διακρατούνται σε κάποια μορφή στη κατοχή του εκδότη για μελλοντική ανταλλαγή.

Παρακάτω θα αναλυθούν επιμέρους θέματα των διαδικασιών που περιγράφηκαν παραπάνω.

3.3 Αμοιβές Άδειας Χρήσης Δείκτη


Ως επί το πλείστον οι εκδότες των E.T.F. επιδιώκουν να ακολουθήσουν τις αποδόσεις ενός δείκτη αντιγράφοντας τη δομή του. Η χρήση του ονόματος και της δομής του δείκτη  υποχρεώνει τον εκδότη να πληρώνει μια αμοιβή άδειας χρήσης στον πάροχο του δείκτη που αποτελεί μέρος των εξόδων του και συνήθως είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό επί των στοιχείων του E.T.F. Με βάση τη βιβλιογραφία η αμοιβή αυτή ξεκινά από 0.02% για E.T.F. σε ευρέως διαδεδομένους δείκτες έως 0.08% για ποιο εξειδικευμένους. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των E.T.F. για το οποίο έχουν γίνει ευρέως γνωστά είναι τα χαμηλά κόστη διαχείρισης. Στην προσπάθεια τους αυτή και προκειμένου να αποφύγουν το κόστος άδειας χρήσης ενός δείκτη πολλοί εκδότες κατασκευάζουν δικούς τους εξαλείφοντας το συγκεκριμένο κόστος, όμως αυτό δε το πετυχαίνουν πάντα λόγο των περιορισμών την νομοθεσίας (SEC). Η Αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς επιβάλει στους δημιουργούς ιδιωτικών δεικτών (in house index providers) την πρόσληψη εξειδικευμένης εταιρείας  διαχείρισης για το E.T.F. δημιουργώντας έτσι ένα πρόσθετο κόστος που τις περισσότερες φορές ξεπερνά το κόστος αδειοδότησης
. Οι μεγάλοι εκδότες ETF όπως Blackrock (iShares), έχουν εξασφαλίσει άδεια αποκλειστικής χρήσης του ονόματος μερικών δεικτών (Russell) για χρήση σε ETF.

Έως Το 2005 οι εταιρείες που έδιναν την άδεια χρήσης ενός δείκτη ως δείκτη αναφοράς χρέωναν αρκετά χαμηλές αμοιβές. Απο το 2005 και μετά παρατηρείται σταδιακά μια αύξηση των αμοιβών που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας του E.T.F.

3.4 Δίκαιη Τιμή και Υπολογισμός της Αξίας - NAV

Η τιμή ενός μεριδίου μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης στην ίδια λογική όπως και αυτή των μετοχών. Προσδιοριστικοί της παράγοντες είναι η ζήτηση και η προσφορά των μεριδίων, όμως η επίδρασή τους είναι σχετικά περιορισμένη καθώς τα χρηματιστήρια δίνουν τη δυνατότητα πληροφόρησης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο της πραγματικής του αποτίμησης βάση των στοιχείων που συνθέτουν το ETF. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν και θεωρητικά οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να επηρεάσουν τη τιμή, η  δυνατότητα για συνεχόμενη αποτίμηση κρατά τη τιμή του ETF σε λογικά πλαίσια. Μπορούσαμε να πούμε ότι η τιμή του ETF είναι σε άμεση συνάρτηση με τη προσφορά, τη ζήτηση και τις προσδοκίες των υποκείμενων τίτλων του ETF, παρά του ίδιου απευθείας.


Ας δούμε όμως τι είναι και πως προσδιορίζεται η δίκαιη τιμή ενός μεριδίου.


Η καθαρή αξία ενεργητικού ή τιμή μεριδίου, υπολογίζεται καθημερινά στο κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται. Ο υπολογιστικός τύπος στην απλουστευμένη μορφή του έχει ως εξής

NAV = (Αξία Ενεργητικού - 
Υποχρεώσεις) / Μερίδια

Ως αξία ενεργητικού υπολογίζεται το άθροισμα της αξίας κάθε επιμέρους επενδυτικού στοιχείου. Με το κλείσιμο της αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται κάθε στοιχείο λαμβάνει και μια τιμή κλεισίματος, που αποτελεί την ενδεικτική αποτίμηση για κάθε συγκεκριμένη μέρα. Για παράδειγμα αν η τιμή κλεισίματος για την μετοχή της Citigroup είναι 5 δολάρια και το E.T.F. κατέχει 1.000 μετοχές ανά μονάδα δημιουργίας του, τότε η αξία είναι 5*1.000 = 5.000 δολάρια, αθροίζοντας όλα τα επιμέρους γινόμενα καταλήγουμε στην Αξία Ενεργητικού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η N.A.V. υπολογίζεται για τον αριθμό μεριδίων ανά μονάδα δημιουργίας και όχι για όλα τα μερίδια που κυκλοφορούν.

Στην πραγματικότητα κάθε επενδυτικό σχήμα E.T.F. κατέχει και ένα ποσό χρημάτων το  οποίο πρέπει και αυτό να υπολογιστεί στο προσδιορισμό της N.A.V.  Παρακάτω παραθέτουμε ένα πιο αναλυτικό τύπο της N.A.V. 

N.A.V. =  [ Σ (Ποσότητα κάθε επιμέρους στοιχείου * Τιμή Κλεισίματος) – Υποχρεώσεις +  Μετρητά]  / Αριθμός μεριδίων ανά μονάδα δημιουργίας )


Η σημασία του NAV είναι τεράστια διότι εκτός του ότι ο επενδυτής έχει άμεση πληροφόρηση για την πραγματική αξία της επένδυσής του, αποτελεί οδηγό για την διαδικασία δημιουργίας και εξαργύρωσης μεριδίων, περιορίζοντας την δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να κερδοσκοπήσουν κατά τη διαδικασία.

3.5 Αρχείο Σύνθεσης Ενεργητικού ( Portfolio Composition File )


Ο εκδότης του E.T.F. είναι υποχρεωμένος καθημερινά μετά τη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύεται να αποστέλλει στις αρχές μια ενημέρωση που ονομάζεται Αρχείο Σύνθεσης Ενεργητικού ( Portfolio Composition File ) και περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του E.T.F. στο σύνολό του αλλά και σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας. Βάση αυτού του αρχείου γίνεται ο υπολογισμός της N.A.V. Οι βασικές πληροφορίες αφορούν τις ονομασίες των στοιχείων που κατέχει το σχήμα, τις ποσότητες, τα διαθέσιμα αλλά και το ποσό εξόδων που απαιτείται για τη δημιουργία ή εξαργύρωση μιας μονάδας δημιουργίας. Εκτός του λόγου υπολογισμού της N.A.V. το συγκεκριμένο αρχείο πληροφόρησης ενισχύει την διαφάνεια και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Ουσιαστικά ο επενδυτής μπορεί να γνωρίζει καθημερινά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στο οποίο επενδύει, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που δεν έχουν τέτοια υποχρέωσα παρά μόνο μία φορά το τρίμηνο.

3.6 Ενδεικτική Αξία Ενεργητικού  (iNAV)

Βασικό στοιχείο αποτίμησης και καθορισμού της αξίας ενός E.T.F. είναι η N.A.V. που δημοσιοποιείται καθημερινά και λαμβάνει υπόψη μόνο τις τιμές κλεισίματος. Η iNAV παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι αποτελεί οδηγό σε πραγματικό χρόνο για το αν ένα E.T.F. διαπραγματεύεται με Premium ή Discount. Η τιμή iNAV αντιπροσωπεύει μια συνεχή διαδικασία αποτίμησης και δίνει πληροφόρηση στο επενδυτικό κοινό σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διαπραγμάτευση, για την αποτίμηση του μεριδίου σε σχέση με τα στοιχεία που το απαρτίζουν. Ο χρόνος ανανέωσης της iNAV συνήθως είναι ανά 15 δευτερόλεπτα για τις μεγάλες αγορές και 30 δευτερόλεπτα για λιγότερο ανεπτυγμένες. Ο υπολογισμός της γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και της N.A.V. αυτοματοποιημένα, χάρη στην τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στις χρηματιστηριακές αρχές να λαμβάνουν τιμές εκατοντάδων μετοχών και υπολογίζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την τιμή. 

Η δυνατότητα της συνεχούς αποτίμησης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι αρκετά ικανοποιητική για τις απαιτήσεις μεμονωμένων επενδυτών, αλλά για τους επαγγελματίες επενδυτές, που κερδοσκοπούν εκμεταλλευόμενοι ακόμη και μικρές αποκλίσεις στην αποτίμηση των επενδυτικών στοιχείων ο χρόνος των 15-30 δευτερολέπτων δεν είναι αποδεκτός. Οι επαγγελματίες επενδυτές στις οργανωμένες αγορές με μεγάλη ρευστότητα έχουν αναπτύξει δικά τους υπολογιστικά συστήματα που υπολογίζουν την iNAV σε πραγματικά πραγματικό χρόνο πραγματοποιώντας αυτοματοποιημένα τις αντίστοιχες συναλλαγές που τους αποφέρουν κέρδη μέσω Arbitrage

Σε διάφορες χρηματιστηριακές πλατφόρμες την iNAV μπορεί να τη συναντήσουμε και ως IIV (Intraday Indicative Value), IOP (Indicative Optimized Portfolio), UTV (Underlying Trading Value)

3.7 Συνολικά και Εκτιμώμενα Διαθέσιμα

Δημοσιοποιούνται ως ποσό ανά Μονάδα Δημιουργίας αλλά υπολογίζονται και σε επίπεδο μεριδίου καθώς επηρεάζουν τόσο την NAV όσο και την iNAV. Ο προσδιορισμός των μετρητών που είναι διαθέσιμα είναι δεδομένος, όμως τα εκτιμώμενα διαθέσιμα αποτελούν μια εκτίμηση του εκδότη του ETF βάση της εμπειρίας του και δίνει στην ειδικό διαπραγματευτή μια ιδέα σχετικά με το ποσό που απαιτείται ( αναλογεί ) σε κάθε Μονάδα δημιουργίας, έτσι ώστε ο Ειδικός Διαπραγματευτής να έχει μια εικόνα των μετρητών που πρέπει να συμπεριλάβει στη δημιουργία ή εξαγορά καθώς λόγο των κλασματικών υπολοίπων που δημιουργούνται στα τεμάχια των μετοχών από τις διάφορες σταθμίσεις οι μονάδες δημιουργίας συμπεριλαμβάνουν και μετρητά ως αντιστάθμισμα της αδυναμίας αγοράς κλασματικών τεμαχίων.

3.8 Διαθέσιμη Πληροφόρηση - Συμβολισμοί

Το κάθε χρηματιστήριο δημοσιοποιεί μια σειρά πληροφοριών σχετικές με το E.T.F. που στη πλειοψηφία τους είναι οι ίδιες με αυτές που δημοσιεύονται και για τις μετοχές, όπως όγκος τεμαχίων, αριθμός συναλλαγών, τιμή προσφοράς και ζήτησης και διαθέσιμες ποσότητες για κάθε πλευρά της αγοράς . Πολλές από τις πληροφορίες για ένα E.T.F. δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην κεντρική οθόνη αλλά μπορούνε να ανακτηθούν μέσω εισαγωγής ειδικών συμβόλων σε εξειδικευμένα προγράμματα. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε κάποια από τα βασικά σύμβολα πληροφοριών σια ένα E.T.F.

Πίνακας 3.1:  Σύμβολα ανάκτησης πληροφοριών 


		Πληροφορία

		Ειδικός Χαρακτήρας

		Σύμβολο



		NAV

		NV

		 ETF.NV



		iNAV

		IV

		ETF.IV



		Συνολικά Διαθέσιμα

		TC

		ETF.TC



		Εκτιμώμενα Διαθέσιμα

		EU

		ETF.EU



		Αριθμός Μεριδίων

		SO

		ETF.SO





Στη θέση του ETF στην τελευταία στήλη, βάζουμε το σύμβολο του κάθε ETF πχ SPDR.NV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ETF

4.1 Κόστος Λειτουργίας – Διαχείρισης

Βασικό πλεονέκτημα των E.T.F. έναντι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι τα χαμηλά κόστη που αποτελούν βασικό επιχείρημα προς το επενδυτικό κοινό κατά την προώθησή τους.

Τα κυριότερα κόστη είναι Διοικητικά κόστη, κόστος Θεματοφυλακής και έξοδα Marketing και προώθησης που υπάρχουν και στα Αμοιβαία κεφάλαια.  Όμως ένα E.T.F. συγκριτικά με ένα Αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σαφώς χαμηλότερα κόστη για διάφορους  λόγους που αναλύονται παρακάτω.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έρχεται σε επαφή απευθείας με τους επενδυτές κατά την προώθηση, ενημέρωση και αγοροπωλησία των μεριδίων, πράμα που απαιτεί ύπαρξη ενός τμήματος εξυπηρέτησης πελατείας. Το κόστος αυτής της λειτουργίας δεν υπάρχει σε ένα E.T.F. καθώς οι χρηματιστηριακές εταιρείες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις διάφορες πράξεις και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Επιπλέον τα E.T.F. δεν είναι υποχρεωμένα από τη νομοθεσία να ενημερώνουν μέσω αλληλογραφίας τους επενδυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Στα Αμοιβαία Κεφάλαια η προμήθεια ρευστοποίησης είναι ανάλογη με το χρόνο διακράτησης που στην Αμερική μπορεί να αυξηθεί έως και 1% για ρευστοποιήσεις επενδύσεων πριν τη συμπλήρωση ενός έτους, ενώ τα E.T.F. επιβαρύνονται μόνο με τη προμήθεια της χρηματιστηριακής εταιρείας.

Η σημαντικότερη όμως εξοικονόμηση κόστους οφείλεται στο τρόπο με τον οποίο αποκτά ή διαθέτει τα επενδυτικά στοιχεία ένα ETF σε σχέση μετά Αμοιβαία κεφάλαια


 Ο εκδότης ενός ETF ε σύγκριση με το διαχειριστή ενός Αμοιβαίου δεν αγοράζει τα στοιχεία, αλλά τα ανταλλάσει με τα μερίδια που εκδίδει και μεταβιβάζει στον Ειδικό διαπραγματευτή, εξαλείφοντας τις προμήθειες αγοράς και πώλησης που πληρώνει ένα Αμοιβαίο για κάθε μεμονωμένη ρευστοποίηση ή αγορά μεριδίων από επενδυτές. 

Το μεγαλύτερο κόστος ενός ETF είναι το κόστος δημιουργίας καθώς η έγκριση και η λήψη της τελικής άδειας απαιτεί πάρα πολλές νομικές διαδικασίες καθώς στην Αμερική δεν υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία για τα ETF σχήματα. Όπως αναφέρθηκε απαιτούνται πολλές αιτήσεις για εξαιρέσεις από τον νόμο ACT 40 που είχε δημιουργηθεί για άλλα επενδυτικά σχήματα. Εκτιμάται ότι οι αμοιβές για νομικές υπηρεσίες μπορεί να φτάσουν το 1 εκατ. Δολάρια, απαιτώντας έτσι την συγκέντρωση σημαντικού κεφαλαίου πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.


Ένα ακόμη σημαντικό κόστος στη λειτουργία ενός ETF είναι οι προμήθειες που πληρώνει στο χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύεται ένα ETF

4.2 Φορολογική Εξοικονόμηση και Λογιστική Διαχείριση

Η φορολογική εξοικονόμηση αφορά τον Εκδότη και έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση για τον επενδυτή. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι εισροές και εκροές των στοιχείων σε είδος προς και από τον εκδότη.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ETF είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές μεταξύ Εκδότη και Ειδικού Διαπραγματευτή. Τα δύο αυτά μέρη κατά την διαδικασία  δημιουργίας και εξαργύρωσης μεριδίων μεταβιβάζουν ο ένας στον άλλο επενδυτικά στοιχεία. Οι μεταβιβάσεις αυτές είναι σε είδος ( In Kind ) και η αξία τους είναι 100% ισόποση και έτσι δεν προκύπτει κάποιο κεφαλαιακό κέρδος. Όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω η νομοθεσία βοηθά φορολογικά να εξαλείφονται τα τυχόν κεφαλαιακά κέρδη που δημιουργούνται από διάφορες πράξεις που επιβάλλονται από χρηματιστηριακές μεταβολές ή λόγο της δομής του ETF.


Τα Αμοιβαία κεφάλαια όταν δέχονται κλήσεις για εξαργύρωση μεριδίων πρέπει να πουλήσουν στοιχεία του ενεργητικού τους για να δώσουν μετρητά στους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται κεφαλαιακά κέρδη ή ζημιές που φορολογούνται ανάλογα. Επιπλέον τα κεφαλαιακά κέρδη υποχρεωτικά μοιράζονται στους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που σημαίνει επιπλέον φορολογία. Σε ένα ETF όμως, οι συναλλαγές γίνονται σε είδος χωρίς μετρητά να αλλάζουν χέρια, έτσι δε προκύπτει κέρδος ή ζημία. Παρότι η αξία δεν έχει σημασία, λογιστικά γίνεται η καταγραφή, όλα τα στοιχεία καταγράφονται σε μία αξία που κατά τη συνήθη διαδικασία λειτουργίας του ETF δεν επηρεάζει άμεσα το κέρδος ή τη ζημιά. Θα δούμε παρακάτω πώς η λογιστική καταγραφή σε αξίες αλλά και η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα εξάλειψης κεφαλαιακών κερδών για το ETF όταν προκύπτει λόγο υποχρεωτικών πράξεων του ETF με μετρητά.

Όταν ένας ειδικός διαπραγματευτής μεταβιβάζει  ένα πακέτο στοιχείων ( μετοχών για ευκολία ) προς τον εκδότη για να παραλάβει μια Μονάδα Δημιουργίας οι μετοχές που λαμβάνει καταγράφονται σε ποσότητα και τιμή, έτσι ο Εκδότης συγκεντρώνει τις διάφορες μετοχές σε διάφορες τιμές δίνοντας τα ανάλογα μερίδια E.T.F. Στη αντίθετη διαδικασία όταν ο Ειδικός Διαπραγματευτής εξαργυρώνει μονάδες δημιουργίας ο Εκδότης του μεταβιβάζει τις αντίστοιχες ποσότητες μετοχών που περιέχονται σε κάθε μονάδα εξαργύρωσης, έχοντας όμως το πλεονέκτημα να επιλέξει λογιστικά την παρτίδα μετοχών που θέλει με βάση τη τιμή κτήσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Εκδότη να δημιουργεί λογιστικές ζημιές, ή καλύτερα να εξαλείφει κεφαλαιακά κέρδη. Ουσιαστικά η διαδικασία αυτή δεν αφορά άμεσα το ETF, όμως σε βάθος χρόνου και ανάλογα με τα διάφορα φορολογικά συστήματα, τα αποτελέσματα των  πράξεις σε μετρητά του ETF και τη νομική μορφή του σχήματος, μπορεί να έχει μεγάλη σημασία γιατί μακροπρόθεσμα το ETF καταγράφει τα στοιχεία του σε υψηλές τιμές κτήσης.

Για να γίνει κατανοητό θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα


Κάθε φορά που ένας Ειδικός Διαπραγματευτής μεταβιβάζει ένα πακέτο στοιχείων στον εκδότη, αυτά καταγράφονται με μία αξία δεδομένης της τιμής τους. Υποθέτουμε ότι σε μια Μονάδα Δημιουργίας εμπεριέχονται 100 τεμάχια της Citigroup ( και διάφορες άλλες μετοχές ) και οι τιμές μεταβίβασης της μετοχής για κάθε φορά που δημιουργείται μια Μονάδα Δημιουργίας (Υπάρχουν 4 μονάδες δημιουργίας) έχουν καταγραφεί ως εξής.

		

		Τεμ.

		Τιμή

		Αξία



		1

		100

		9

		900



		2

		100

		10

		10.000



		3

		100

		12

		12.000



		4

		100

		11

		11.000





Κατά την δημιουργία της 2ης μονάδας, ο εκδότης λαμβάνει τις 100 μετοχές Citigroup στην τιμή των 10 ευρώ και την καταγράφει λογιστικά. Αντίθετα κατά την διαδικασία της Εξαργύρωσης ο ειδικός διαπραγματευτής μεταβιβάζει τα μερίδια και λαμβάνει τις 100 μετοχές της Citigroup και ο εκδότης πρέπει να κάνει εξαγωγή των 100 μετοχών και να τις μεταβιβάσει στον ειδικό διαπραγματευτή. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο Εκδότης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει λογιστικά ποια παρτίδα από τα 100 τεμάχια Citigroup θα κάνει εξαγωγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επιλέξει αυτές με τιμή κτήσης 9 ευρώ καταγράφοντας κεφαλαιακή ζημιά 100 ευρώ (900 - 1.000). Στα λογιστικά βιβλία θα εμφανιστεί ότι τις «αγόρασε» έναντι 10 και τις «πούλησε» για 9 ευρώ. Στη πραγματικότητα και για τους δυο δε κάνει καμία διαφορά η τιμή καθώς ο Ειδικός Διαπραγματευτής λαμβάνει 100 τεμάχια που είχε δώσει στην αρχή ( Μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της Μονάδας δημιουργίας κατά αναλογία ) και ο Εκδότης λαμβάνει τα 50.000 μερίδια της Μονάδας Δημιουργίας που είχε δώσει ως αντάλλαγμα στην αρχή. Στη συνέχεια ο Ειδικός διαπραγματευτής μπορεί να πουλήσει στην αγορά τα 100 τεμάχια στη τρέχουσα τιμή ή να τα διακρατήσει .


Το πλεονέκτημα είναι ότι στο πραγματικό κομμάτι των συναλλαγών χρησιμοποιούνται μονάδες ενώ στο λογιστικό επιτρέπεται και η χρήση αξιών.


Να θυμίσουμε ότι μεταξύ Εκδότη και Ειδικού Διαπραγματευτή οι συναλλαγές γίνονται σε είδος ( In Kind ) και όχι σε μετρητά, αυτό που μετρά είναι η μεταβίβαση συγκεκριμένων ποσοτήτων και όχι αξιών. Στην δημιουργία το ένα μέρος έδωσε 100 τεμάχια και στην εξαργύρωση έλαβε τις 100 συγκεκριμένες μετοχές. Επίσης η αλλαγή από το ένα επενδυτικό στοιχείο σε άλλο ( επενδυτικά στοιχεία σε μερίδια ETF και το αντίστροφο) δε προσθέτει κάποιον επιπλέον κίνδυνο καθώς οι αξίες των δύο αυτών στοιχείων είναι άριστα συνδεδεμένες και μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό.

Ας δούμε το παράδειγμα με αξίες και για να το κάνουμε πιο απλό υποθέτουμε ότι το ETF έχει στη δομή του μόνο 100 μετοχές της Citigroup. Όταν ο Ειδικός διαπραγματευτής αγοράζει μετοχές η τιμή είναι 10 και τις μεταβιβάζει στον εκδότη με αξία 1.000, λαμβάνοντας μερίδια αξίας 1.000 που τα πουλά στην αγορά άμεσα ή σταδιακά. Η αξία των μεριδίων μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο όπως και αυτή των 100 μετοχών και επομένως έχει το ίδιο ρίσκο με το να κρατούσε τις μετοχές.

Μετά από καιρό η τιμή της μετοχής είναι 14 και ανάλογη είναι και η τιμή του μεριδίου NAV στην αγορά. Ο ειδικός διαπραγματευτής αγοράζει τα μερίδια από την αγορά δίνοντας 14 ευρώ * 100 = 1.400, τα μεταβιβάζει στον εκδότη και λαμβάνει 100 μετοχές Citigroup, έχοντας 2 επιλογές να τις πουλήσει άμεσα στη τρέχουσα τιμή των 14 ευρώ ή να τις κρατήσει. Ο εκδότης αν έχει απόθεμα μετοχών από άλλες μονάδες δημιουργίας προτιμά να μεταβιβάσει στον ειδικό διαπραγματευτή όσο γίνεται πιο χαμηλού κόστους κτήσης παρτίδες για να καταγράψει κεφαλαιακές ζημιές. Ως βάση υπολογισμού έχουμε την τιμή κτήσης (σε είδος) και όχι τη τρέχουσα καθώς καμιά συναλλαγή (εξαργύρωσης ) δε γίνεται. Η τρέχουσα τιμή αφορά αποκλειστικά τη δευτερογενή αγορά μετοχών και δεν παίζει κανένα ρόλο στις συναλλαγές μεταξύ Εκδότη και Ειδικού διαπραγματευτή. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο Εκδότης στη διαδικασία της εξαργύρωσης προσπαθεί να μεταβιβάζει όσο το δυνατόν χαμηλότερου κόστους τεμάχια με σκοπό οι Εκδότες να καταγράφουν στα βιβλία τους τα στοιχεία με υψηλές τιμές κτήσης.

Η διαδικασία αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε μερικούς τύπους ETF και δεν αποτελεί γενικό κανόνα. Για να μπορέσει ένας εκδότης να επιτύχει φορολογική εξεικονόμηση πρέπει το ETF να εμπίπτει στη φορολογική νομοθεσία RIC ( Regulated Investment Company ). Κύριοι τύποι ETF που εμπίπτουν στη παραπάνω νομοθεσία είναι σχήματα που επενδύουν απ’ ευθείας σε μετοχές, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι δεν αφορά σχήματα ETF που κάνουν χρήση παραγώγων ή επενδύουν σε προϊόντα και μέταλλα π.χ σχήματα Limited Partnerships. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία αλλά και τη δυνατότητα υπαγωγής στη  φορολογική νομοθεσία RIC βρίσκονται στο σημείο 852(b)(6) του κεφαλαίου Μ της σχετικής νομοθεσίας.


Ο πίνακας παρουσιάζει τις αποδόσεις και τα κέρδη – ζημιές ενός ETF που επενδύει στον δείκτη S&P 500  σε σχέση με ένα αντίστοιχο αμοιβαίοκεφάλαιο.

Πίνακας 4.1 Σύγκριση Απόδοσης ETF και Αμοιβαίου Κεφαλαίου S&P 500


		

		SPDR ETF

		Vanguard Mutual Fund



		Ημερομηνία αναφοράς

		31/12/2009

		31/12/2009



		Μη εμφανή Κέρδη / Ζημιές

		18,02%

		18,89%



		Σωρευτικά Κέρδη / Ζημιές

		(12,80%)

		(3,06%)



		Φορολογητέα Κεφαλαιακά κέρδη

		5,89%

		15,83%





Πηγή: Ενημερωτικά φυλλάδια εκδότη και διαχειριστή

Τα μη εμφανή κέρδη είναι η πραγματική κερδοφορία του επενδυτικού σχήματος με βάση το δείκτη για όλο το 2009 αν δεν υπήρχε η ευνοϊκή φορολογική νομοθεσία και περιλαμβάνει τόσο την απόδοση του δείκτη όσο και κέρδη / ζημιές από αγοροπωλησία μετοχών λόγο αλλαγών στη σύνθεση καθώς και προμήθειες. Η μικρή διαφορά στην απόδοση οφείλεται στις διαχειριστικές αμοιβές και έξοδα. 

Οι σωρευτικές Ζημιές αφορούν ζημιές που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και των εικονικών που περιγράφηκαν προηγουμένως και συμψηφίζονται με τυχόν κέρδη. Όπως και στην Ελλάδα η νομοθεσία επιτρέπει τη μεταφορά ζημιών σε επόμενα έτη για 8 έτη. Τα φορολογητέα κεφαλαιακά κέρδη είναι η διαφορά Μη εμφανών αποτελεσμάτων και εμφανών.


Από το  πίνακα είναι προφανές, ότι ένα ETF προσφέρει ουσιαστικά την ίδια απόδοση με ένα αντίστοιχο Αμοιβαίο κεφάλαιο, όμως το ETF παρουσιάζει σημαντικά μικρότερη απόδοση ( 3 φορές μικρότερη) σε όρους φορολογίας.


Όπως βλέπουμε από τη διαδικασία των μεταβιβάσεων κανένα μέρος δεν πραγματοποιεί χρηματικό κέρδος και προκύπτει το εύλογο ερώτημα για ποιο λόγο τότε τα δύο μέρη εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στα πλεονεκτήματα που έχει ένας ειδικός διαπραγματευτής σε επόμενο μέρος της εργασίας καθώς αναπτύσσονται σημαντικές ευκαιρίες για εξισοροπιστική κερδοσκοπία στη δευτερογενή αγορά, αλλά και στις αμοιβές των υπηρεσιών του. Τέλος ο εκδότης πραγματοποιεί κέρδος από τις αμοιβές που χρεώνει στους ειδικούς διαπραγματευτές, 

Η παραπάνω δυνατότητα για την επιλογή του κόστους εξαργύρωσης είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και ευνοεί τα E.T.F. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Εκδότες καταγράφουν αναγκαστικά κεφαλαιακά κέρδη όταν αυτά πραγματοποιούνται. Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν έχουμε μεταβολές των δεικτών που παρακολουθούν αναγκάζοντας τα σχήματα να πουλήσουν και να αγοράσουν μετοχές έτσι ώστε να κατέχουν τη νέα σύνθεση του δείκτη. Σε μία μεταβολή στη δομή ενός δείκτη το ETF πουλά τις μετοχές που δεν χρειάζεται πια και αγοράζει τις νέες που μετέχουν πλέον στο δείκτη. Οι αλλαγές αυτές γίνονται με χρήμα και όχι σε είδος, καταγράφοντας κέρδη ή ζημιές ανάλογα με τις τιμές τις οποίες έχει καταγεγραμμένα τα στοιχεία που πουλά στα βιβλία του το ETF, για το λόγο αυτό και μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε επιδιώκουν να κρατήσουν «λογιστικά» τα στοιχεία σε όσο το δυνατόν πιο υψηλές τιμές. 

4.3 Κόστος Διαφάνειας


Τα ETF που έχουν ως επενδυτική στρατηγική την αντιγραφή ενός δείκτη, θεωρούνται υψηλής διαφάνειας λόγω του ότι οι επενδυτές γνωρίζουν για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου βάση της σύνθεσης του δείκτη. Η ευκολία πληροφόρησης μπορεί να είναι ελκυστική για τους επενδυτές όμως για τον εκδότη μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος καθώς σε ενδεχόμενες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση των δεικτών αναγκάζεται να πουλήσει μετοχές που διαγράφονται και να αγοράσει τις νέες που τις αντικαθιστούν.

Με την ανακοίνωση των μεταβολών στους δείκτες, οι τιμές των μετοχών που διαγράφονται πιέζονται λόγω του ότι πολλά σήματα ή επενδυτές που ακολουθούν το δείκτη πουλάνε τις συμμετοχές τους ως μέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ενώ η τιμή αυτών που προστίθεντο αυξάνονται λόγο της ζήτησης από τους επενδυτές. Η διαδικασία αυτή αναγκάζει τα ETF να κάνουν πράξεις σε μετρητά και όχι σε είδος όπως γίνεται αλλά και να πληρώσουν προμήθειες  για τις αγοραπωλησίες. Όλα αυτά τα κόστη αναδιάρθρωσης είναι συνήθως αναπόφευκτα, ειδικά όταν οι δείκτες είναι ευρέως γνωστοί και εμπορεύσιμοι. Η πληροφόρηση των αλλαγών είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη προς όλο το επενδυτικό κοινό αφαιρώντας τη δυνατότητα από τον εκδότη του ETF να αγοράσει και να πουλήσει τα στοιχεία σε τιμές προ του γεγονότος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

5.1 Ενεργητική & Παθητική Διαχείριση


Κάθε ETF αντιπροσωπεύει ένα καλάθι επενδυτικών στοιχείων, που στην ανάλυση μας υποθέτουμε ότι είναι πάντα μετοχές για λόγους ευκολίας.


Ανάλογα με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ο εκδότης έχει 2 επιλογές

1. Αντιγραφή υφιστάμενου δείκτη


1.1. Πλήρης αντιγραφή με κατοχή όλων των στοιχείων στις αναλογίες τους


1.2. Μερική αντιγραφή με τη μέθοδο δειγματοληψίας ( Sampling )


2. Δημιουργία δείκτη


2.1. Επιλογή υποκείμενων στοιχείων με κάποιο συσχετισμό μεταξύ τους, θεωρητικά δεν εφαρμόζεται η μέθοδος δειγματοληψίας


2.1.1. Ενεργή διαχείριση 


2.1.2. Παθητική διαχείριση


Στην πρώτη περίπτωση ο Εκδότης όπως έχει αναφερθεί, ανάλογα με το σκοπό του αλλά και το κόστος που θέλει να αναλάβει επιλέγει να αντιγράψει ένα δείκτη ή να δημιουργήσει ένα νέο δείκτη, ουσιαστικά για αποκλειστική χρήση του ως μέτρο σύγκρισης. Η μέθοδος της δειγματοληψίας ακολουθείται όταν επιλέγονται υπαρκτοί δείκτες καθώς με την επιλογή ενός μόνο μέρους των στοιχείων μπορεί κάποιος να επιτύχει σε μεγάλο ποσοστό την απόδοση του δείκτη, οι μετοχές που αποκλείονται είναι συνήθως αυτές με μικρή στάθμιση και όσες συσχετίζονται έντονα θετικά με άλλες. Η επιλογή υψηλά συσχετιζόμενων στοιχείων προσθέτει κόστος χωρίς να έχει κάποιο πλεονέκτημα στην απόδοση.

Η Παθητική διαχείριση έχει μικρότερο κόστος καθώς ο εκδότης δεν κάνει αλλαγές στη δομή του ETF με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση, αρχικά αποκτά τα υποκείμενα στοιχεία στις αναλογίες που ορίζονται από τη δομή του δείκτη και προβαίνει σε αλλαγές μόνο όταν αυτές υπαγορεύονται από τις αλλαγές στο δείκτη. Οι κυριότεροι λόγοι των μεταβολών είναι εταιρικές πράξεις ( Splits ), μεταβλητότητα τιμής, αλλαγή στη στάθμιση, αλλαγή κατηγορίας κτλ

Στην Ενεργητική διαχείριση, ο εκδότης δεν έχει σημαντικούς περιορισμούς στη δομή των στοιχείων. Συχνά ο εκδότης κάνει αλλαγές στη σύνθεση των στοιχείων όταν κρίνει ότι κάποια στοιχεία μπορεί να υπεραποδόσουν έναντι άλλων. Αυτή η τακτική έχει υψηλό κόστος καθώς ο εκδότης πουλά και αγοράζει τα στοιχεία που ήδη κατέχει από προηγούμενες διαδικασίες δημιουργίας Μεριδίων.

5.2 Η Εμπορευσιμότητα των Υποκείμενων Στοιχείων ως Κριτήριο Επιλογής τους στη Δομή ενός ETF

Η εμπορευσιμότητα των επενδυτικών στοιχείων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους σε ένα ETF. Για τη δημιουργία μιας Μερίδας Δημιουργίας ( Creation Unit ) ο ειδικός διαπραγματευτής πρέπει να συγκεντρώσει τα υποκείμενα στοιχεία στις αναλογίες που απαιτούνται, αυτό όμως δεν είναι εύκολο όταν η εμπορευσιμότητά τους είναι περιορισμένη. Αν οι μέσοι ημερήσιοι όγκοι ενός υποκείμενου στοιχείου (πχ μετοχές ) είναι χαμηλοί τότε αυτό έχει αντίκτυπο στη ρευστότητα του ETF  καθώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συγκεντρωθούν τα υποκείμενα στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία μονάδων.

Οι χαμηλοί όγκοι των υποκείμενων στοιχείων αποτρέπουν τους Ειδικούς Διαπραγματευτές να θελήσουν να εμπλακούν σε ένα ETF. 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα ενός ETF που περιέχει 20 μετοχές και ακολουθεί έναν χρηματιστηριακό δείκτη κατά 100%. Θα αναλύσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης κάθε μετοχής καθώς και τα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εκδότης ενός ETF.


		ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ETF



		

		Μετοχή

		Τιμή

		Μέσος Όγκος

		Μετοχές ανά Μον. Δημιουργίας

		Στάθμιση στο ETF

		% Μετοχών επί του Όγκου για 1 Μ.Δ.

		Μερίδια ETF με το 50% του μέσου όγκου

		Αριθμός Μον.* Δημιουργίας με το 50% του μέσου όγκου



		1

		ΑΑΑ

		10

		100.000

		21

		0,07%

		0.02 %

		119.047.619

		2.381



		2

		ΒΒΒ

		11

		5.000

		1.000

		3,75%

		20.00%

		125.000

		2,5



		3

		ΓΓΓ

		12

		300.000

		386

		1,58%

		0.13 %

		19.430.052

		389



		4

		ΔΔΔ

		13

		400.000

		80

		0,35%

		0.02 %

		125.000.000

		2.500



		5

		ΕΕΕ

		14

		500.000

		49

		0,23%

		0.01 %

		255.102.041

		5.102



		6

		ΖΖΖ

		15

		100.000

		131

		0,67%

		0.13 %

		19.083.969

		382



		7

		ΗΗΗ

		16

		200.000

		1.242

		6,78%

		0.62 %

		4.025.765

		81



		8

		ΘΘΘ

		17

		300.000

		139

		0,81%

		0.05 %

		53.956.835

		1.079



		9

		ΙΙΙ

		18

		400.000

		13

		0,08%

		0.00 %

		769.230.769

		15.385



		10

		ΚΚΚ

		19

		500.000

		857

		5,55%

		0.17 %

		14.585.764

		292



		11

		ΛΛΛ

		20

		100.000

		113

		0,77%

		0.11 %

		22.123.894

		442



		12

		ΜΜΜ

		21

		200.000

		1.177

		8,43%

		0.59 %

		4.248.088

		85



		13

		ΝΝΝ

		22

		300.000

		880

		6,60%

		0.29 %

		8.522.727

		170



		14

		ΞΞΞ

		23

		400.000

		894

		7,01%

		0.22 %

		11.185.682

		224



		15

		ΟΟΟ

		24

		500.000

		56

		0,46%

		0.01 %

		223.214.286

		4.464



		16

		ΠΠΠ

		25

		100.000

		2.800

		23,87%

		2.80 %

		892.857

		18



		17

		ΡΡΡ

		26

		200.000

		1.311

		11,62%

		0.66 %

		3.813.883

		76



		18

		ΣΣΣ

		27

		300.000

		331

		3,05%

		0.11 %

		22.658.610

		453



		19

		ΤΤΤ

		28

		400.000

		571

		5,45%

		0.14 %

		17.513.135

		350



		20

		ΦΦΦ

		29

		500.000

		1.300

		12,86%

		0.26 %

		9.615.385

		192



		Αξία ανά Μόν. Δημιουργίας

		293.239,00

		

		

		

		



		Μερίδια ETF ανά Μόν. Δημ/γιας

		50.000

		

		

		

		



		NAV

		5.86

		

		

		

		





*Στη τελευταία στήλη η τιμές είναι στρογγυλοποιημένες

Μέσος Όγκος : Αναφέρεται στον μέσο ημερήσιο όγκο τεμαχίων του υποκείμενου στοιχείου που εμπορεύονται καθημερινά στο χρηματιστήριο. Υπολογίζεται από την καθημερινή διαπραγμάτευση 

Μετοχές ανά Μονάδα Δημιουργίας : Πόσα τεμάχια από τον υποκείμενο στοιχείο απαιτούνται να συγκεντρωθούν από τον Ειδικό Διαπραγματευτή για να δημιουργηθεί μια Μονάδα Δημιουργίας. Ορίζεται από τη δομή του δείκτη

Στάθμιση στο ETF : Το ποσοστό συμμετοχής κάθε υποκείμενου στοιχείου ως προς το σύνολο των στοιχείων του ETF. Ορίζεται από τη δομή του δείκτη

Ποσοστό Μετοχών επί του Ημ. Όγκου για τη δημιουργία 1 Μον. Δημιουργίας : Είναι το ποσοστό του ημερήσιου όγκου που απαιτείται για τη δημιουργία μιας Μονάδας Δημιουργίας ETF. Υπολογίζεται ως εξής Μετοχές ανά Μ. Δημ/γίας / Μέσος Ημ Όγκος

Μερίδια ETF με το 50% του μέσου όγκου : 
Κάνοντας την υπόθεση ότι το υποκείμενο στοιχείο εμπορεύεται με το 50% του μέσου όγκου του, πόσα μερίδια ETF μπορούμε να δημιουργήσουμε. Υπολογίζεται ως εξής [(Ημ Όγκος *0.5 ) / Μετοχές ανα Μον. Δημιουργίας ] * Μερίδια ανα Μον. Δημιουργίας ] Μας δίνει το πόσα μερίδια υπάρχουν με βάση τις Μονάδες Δημιουργίας της επόμενης στήλης

Αριθμός Μον. Δημιουργίας με το 50% του μέσου όγκου : Με βάση την προηγούμενη τιμή ( Αρ. μεριδίων ) υπολογίζεται και ο Αριθμός Μονάδων Δημιουργίας. Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Υπολογίζεται ως [Ημ όγκος / 2] * Μετοχές ανα Μον. Δημιουργίας

Όταν ο εκδότης αποφασίζει για τη δομή ενός ETF, δίνει μεγάλη σημασία στις 2 τελευταίες στήλες διότι αυτές δίνουν πληροφορίες κατά το πόσο εύκολα μπορεί να δημιουργεί Μονάδες Δημιουργίας με σκοπό να διοχετεύει ρευστότητα στην αγορά του προϊόντος αλλά και να το αναπτύσσει αυξάνοντας τα μερίδια σε κυκλοφορία. Ο ημερήσιος όρος είναι αντιπροσωπευτικός της ρευστότητας του υποκείμενου στοιχείου, όμως η τιμή αυτή δεν είναι δεδομένη και σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά μικρότερη με αποτέλεσμα οι απαιτούμενες μονάδες να αντιπροσωπεύουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων στην αγορά για πώληση στοιχείων. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα, το πρώτο είναι ή αδυναμία δημιουργίας ή εξαργύρωσης μεριδίων καθώς τα υποκείμενα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή δεν υπάρχει ζήτηση και δεύτερον η υπερβάλλουσα ζήτηση ή προσφορά μπορεί να επηρεάσει τις τιμές διαστρεβλώνοντας την NAV του ETF που είναι σε άμεση εξάρτηση με τις τιμές των υποκείμενων στοιχείων.

Στο πίνακα παρατηρούμε ότι η μετοχή ΒΒΒ έχει σχετικά μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στο ETF  σε σχέση με τις υπόλοιπες και επιπλέον ο μέσος ημερήσιος όγκος είναι υπερβολικά μικρότερος έναντι όλων των άλλων. Βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο ο ειδικός διαπραγματευτής πρέπει να αγοράσει το 20% του ημερήσιου όγκου για τη μετοχή ΒΒΒ όταν αποφασίσει να δημιουργήσει μια Μονάδα Δημιουργίας, ενώ δεν είναι απίθανο το ποσοστό αυτό να υπερδιπλασιαστεί όταν οι συναλλαγές είναι μικρότερες. Στις τελευταίες 2 στήλες γίνεται ανάλυση ενός πιο ακραίου αλλά όχι σπάνιου σεναρίου. Υποθέτουμε ότι ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών είναι ο μισός από το μέσο όρο και κάνουμε τους υπολογισμούς για να δούμε τη δυνατότητα Μονάδων Δημιουργίας.

 Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα της ΒΒΒ περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες ενός Διαχειριστή καθώς μπορεί να δημιουργήσει μόνο 2,5 Μονάδες Δημιουργίας ( στην ουσία 2 ) σε μια μέρα χαμηλής δραστηριότητας. Ενώ η αμέσως επόμενη μετοχή χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας είναι η ΠΠΠ και δίνει δυνατότητα δημιουργίας 18 Μονάδων παρά του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στο ETF. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τις μετοχές ΙΙΙ & ΟΟΟ που λόγο της μεγάλης συναλλακτικής τους δραστηριότητας μπορούν ακόμη και σε δυσμενή σενάρια να δώσουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών Μονάδων.

Βασικό στοιχείο λοιπόν για τη ρευστότητα ενός ETF δεν είναι το ποσοστό συμμετοχής του κάθε στοιχείο αλλά η ίδια ρευστότητα του, αυτό γίνεται αντιληπτό από τη στήλη 7 που φανερώνει ότι για κάθε στοιχείο το ποσοστό που χρειάζεται ένας Ειδικός Διαπραγματευτής επί του μέσου ημερήσιου όγκου είναι  ελάχιστο ( ούτε καν 0.5% ) για όσες μετοχές έχουν σημαντική ρευστότητα και αυτό μπορεί να μειωθεί σε μέρες έντονης δραστηριότητας ή να αυξηθεί σε πιο υποτονικές μέρες, όμως και πάλι παραμένει αρκετά μικρό. Με τα παραπάνω δεδομένα ο εκδότης και ο Ειδικός Διαπραγματευτής περιορίζονται από τη μετοχή ΒΒΒ στην δημιουργία ελάχιστων μονάδων ασχέτως αν μπορούνε να συγκεντρώσουν τα υπόλοιπα στοιχεία σε μεγάλες ποσότητες.


Βλέπουμε ότι τα χαρακτηριστικά των υποκείμενων στοιχείων είναι σε άμεση συνάρτηση με τα αντίστοιχα του ETF, η αξία τους επηρεάζει την NAV και την i NAV σε όρους αποτίμησης και η ρευστότητά τους είναι συνδεδεμένη με την ρευστότητα του ETF. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ETF

6.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ένας εκδότης ETF εκδίδει τα μερίδια καθώς και της σχέση που συνδέει τα μερίδια με τα υποκείμενα στοιχεία. Η παραπάνω δομή αποτελεί την πιο απλή μορφή για ETF. Όμως καθώς η τεχνολογία προσφέρει ολοένα και μεγαλύτερες δυνατότητες για γρήγορες επενδυτικές κινήσεις αλλά και οι απαιτήσεις των επενδυτών για πιο σύνθετες και ριψοκίνδυνες επενδύσεις αυξάνουν, οδήγησαν τους εκδότες στο να δημιουργήσουν πιο σύνθετες δομές ETF.


Αν και ξεκίνησε ως ένα διαφανή (Transparent ) χρηματοοικονομικό προϊόν η εξέλιξη του δείχνει ότι υιοθετούνται όλο και πιο σύνθετες δομές (Funded / Unfunded Structures)  που αυξάνουν το επίπεδο κινδύνου σε ακραίες συνθήκες αγοράς. 


Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε σε δύο σύνθετους τύπους δόμησης ETF που κάνουν χρήση συμβάσεων SWAP. Έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στους λόγους που αναγκάζουν έναν εκδότη να επιλέξει μία τέτοια δομή, ενώ σε επόμενο κεφάλαιο ( Μοχλευμένα & Αντίστροφα ETF ) θα δούμε τι προσπαθούν να επιτύχουν οι εκδότες μέσω δομών με χρήση SWAP.


Η μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις σε εξωτικά προϊόντα, δυσπρόσιτες αγορές, επενδύσεις σε μη χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε επενδύσεις χαμηλής ρευστότητας και γενικότερα σε κάθε είδους στοιχείο πέρα από τα κλασσικά επενδυτικά στοιχεία, αναγκάζει του εκδότες ETF με υποκείμενα στοιχεία όπως τα προαναφερόμενα, να καταφεύγουν σε μεθόδους που υπόσχονται αποδόσεις ανάλογες των στοιχείων χωρίς να τα κατέχουν στη φυσική μορφή. Όσο πιο δύσκολη είναι η άμεση επένδυση σε κάποια υποκείμενα στοιχεία τόσο και πιο σύνθετες μεθόδους αναπτύσσουν οι εκδότες. Άλλοι παράγοντες που οδηγούν στη λύση των σύνθετων δομών είναι η αδυναμία συγκέντρωσης όλων των στοιχείων λόγο της ποσότητάς τους π.χ. δείκτες με 1000 μετοχές, καθώς πέρα από τη δυσκολία συνεπάγεται και υψηλό κόστος διαχείρισης .

6.2 Νομοθετικό Πλαίσιο


Στην επιλογή του τρόπου αντιγραφής της απόδοσης σημαντικό ρόλο παίζει το νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο δύο είναι οι βασικές νομοθεσίες που ρυθμίζουν την αγορά των ETF, ο νόμος 40 ACT για την Αμερική και το νομικό πλαίσιο UCITS για την Ευρωπαϊκή αγορά. 


Ο 40 ACT στην Αμερική είναι αρκετά αυστηρό σε θέματα δομής και δεν αφήνει πολλά περιθώρια για σύνθετες δομές που αναπαριστούν την απόδοση των υποκείμενων τίτλων χωρίς τη φυσική τους κατοχή. Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα ETF που εκδίδονται στην Αμερική πρέπει τουλάχιστον το 80% των στοιχείων τους να είναι άμεσα σχετικά με το όνομα (σκοπό) της επένδυσης. Ουσιαστικά επιτρέπει τη χρήση επενδύσεων που δεν είναι σε φυσικά στοιχεία, όμως η εναλλακτική επιλογή να έχει άμεση σχέση με το υποκείμενο στοιχείο και την απόδοση που προσπαθεί να επιτύχει. Για παράδειγμα ένα ETF που υπόσχεται την απόδοση χρυσού, μπορεί να μην κατέχει ράβδους χρυσού και να επιτυγχάνει την απόδοση μέσω παραγώγων τα οποία σε ποσοστό 80% πρέπει να είναι παράγωγα συνδεδεμένα με το χρυσό. 


Για τα ETF που εκδίδονται στην Ευρώπη οι κανονισμοί είναι αρκετά πιο ελαστικοί και δίνουν περισσότερες επιλογές στους εκδότες για την αντιγραφή της απόδοσης των υποκείμενων επενδύσεων. Η δομή των Ευρωπαϊκών ETF επιτρέπει την επιλογή επενδυτικών στοιχείων που δεν έχουν σχέση με τα υποκείμενα στοιχεία που θεωρητικά πρέπει να κατέχουν οι εκδότες. Το νομικό πλαίσιο UCITS έχει υοθετηθεί και από τις αγορές της Ασίας όπου οι εκδότες ETF σε ποσοστό 70% εφαρμόζουν αυτό το νομικό  πλαίσιο.


Οι δύο πoιό κοινές σύνθετες δομές είναι η Μη χρηματοδοτούμενη SWAP (Unfunded SWAP Structure ETF ) και η Χρηματοδοτούμενη SWAP (Funded SWAP Structure ETF ) δομή.


6.3 Μη χρηματοδοτούμενη SWAP (Unfunded SWAP Structure)


Σε αυτή τη δομή ο τροφοδότης του εκδότη ενός ETF με επενδυτικά στοιχεία είναι ένας πάροχος SWAP. Χαρακτηριστικό αυτών των δομών είναι ότι ο Ειδικός Διαπραγματευτής που στη κλασσική δομή είχε το ρόλο του προμηθευτή επενδυτικών στοιχείων για τον εκδότη πλέον δεν εμπλέκεται στη διαδικασία δημιουργίας ή εξαγοράς. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να διοχετεύει τα μερίδια στη δευτερογενή αγορά και αντιστρόφος να τα εξαργυρώνει. Αυτός που προμηθεύει τώρα τον εκδότη με επενδυτικά στοιχεία είναι ο πάροχος (Counterparty) και η ανταλλαγή αυτή δε γίνεται σε είδος αλλά με μετρητά. Βάση της συναλλαγής με μετρητά αλλάζει και η ιδιοκτησία των υποκείμενων τίτλων που πλέον περνά στον εκδότη, λεπτομέρεια πολύ σημαντική που θα αναλυθεί παρακάτω. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ανταλλαγή αλλά πώληση.


Ο όρος Μη χρηματοδοτούμενη θα γίνει πιο κατανοητός αφού παρουσιαστεί και η ανάλυση της χρηματοδοτούμενης δομής. Προς το παρόν θα αναφέρουμε ότι ο όρος αναφέρεται στα υποκείμενα στοιχεία. Στη Μη χρηματοδότούμενη τα υποκείμενα στοιχεία είναι κάποια υπαρκτά επενδυτικά στοιχεία ( μετοχές κτλ)  βάση των οποίων δημιουργούνται τα μερίδια ETF, στη χρηματοδοτούμενη όμως δομή, δεν υπάρχουν υποκείμενα επενδυτικά στοιχεία αλλά κεφάλαια (χρηματοδότηση). 


Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε ένα διάγραμμα για το πώς πραγματοποιείται η έκδοση μεριδίων στη χρηματοδοτούμενη δομή ενός σύνθετου ETF. 


ΔΟΜΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ETF ΜΕ ΧΡΗΣΗ SWAP


Πάροχος SWAP















Εκδότης ETF





Ξεκινώντας από το δεξιό τμήμα του σχήματος βλέπουμε αρχικά τη σχέση Εκδότη – πάροχου SWAP ο οποίο συνήθως είναι μια τράπεζα. Η μεταξύ τους σχέση χωρίζεται σε δύο μέρη. Αρχικά ο πάροχος SWAP πουλά αντί να μεταβιβάσει στον εκδότη του ETF το καλάθι μετοχών ή άλλων επενδυτικών στοιχείων που απαιτούνται και λαμβάνει την αξία τους σε μετρητά. Έπειτα συμφωνείται το SWAP βάση του οποίου ο εκδότης πληρώνει στον πάροχο την απόδοση του καλαθιού ( επενδυτικά στοιχεία ) και ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει (ώς αντάλλαγμα) στον εκδότη την απόδοση του δείκτη τον οποίο θεωρητικά το ETF ακολουθεί. Το επόμενο μέρος, αριστερό κομμάτι του σχήματος, παραμένει όπως έχει και στην απλή δομή του ETF, δηλαδή τα μερίδια που εκδίδει ο εκδότης μεταβιβάζονται στους ειδικούς διαπραγματευτές και μέσω των χρηματιστηρίων στο επενδυτικό κοινό.


Το καλάθι μετοχών ή άλλων στοιχείων που πωλείται στον εκδότη δεν είναι απαραίτητο να είναι η ακριβής σύνθεση του υποκείμενου δείκτη, όπως απαιτείται στην κλασσική δομή, αλλά μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική και να μεταβάλλεται συνεχώς. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ισόποσης αξίας με τα μετρητά που δίνονται, καθώς αποτελεί απλά ενέχυρο. Βλέπουμε ότι η δημιουργία των μεριδίων γίνεται και πάλι με αντάλλαγμα επενδυτικά στοιχεία, αλλά χωρίς να τα μεταβιβάσει ο ειδικός διαπραγματευτής και κυρίως δεν είναι απαραίτητα αυτά που υπονοούνται από το σκοπό του ETF. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι με την πώληση του καλαθιού ο εκδότης αποκτά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τα επενδυτικά στοιχεία του καλαθιού, το τι σημαίνει αυτό θα αναλυθεί και για τις δύο μορφές στο κομμάτι των κινδύνων


6.4 Χρηματοδοτούμενη SWAP (Funded SWAP Structure)


Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η δομή και λειτουργία ενός Χρηματοδοτούμενου ETF με SWAP. Όπως προκύπτει και από την ονομασία του, η δημιουργία του γίνεται με χρηματοδότηση αντί με μεταβίβαση ή πώληση επενδυτικών στοιχείων. Κυρίαρχο ρόλο παίζει η ρευστότητα του αντισυμβαλλόμενου, καθώς η αρχική δημιουργία μεριδίων βασίζεται στην ύπαρξη μετρητού και όχι υποκείμενων τίτλων.


ΔΟΜΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ETF ΜΕ ΧΡΗΣΗ SWAP


Πάροχος SWAP















Εκδότης ETF







Στην ίδια πάλι λογική ξεκινώντας από δεξιά θα αναλύσουμε τη σχέση εκδότη – πάροχου SWAP. Η χρήση του όρου SWAP μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστή καθώς δεν υπάρχει συνεχόμενη σχέση ανταλλαγής αποδόσεων. Ο πάροχος καταθέτει αρχικά ένα ποσό στον εκδότη ίσο με την συνολική αξία του ETF το οποίο είναι άμεσα απαιτητό με την λήξη της σχέσης και λαμβάνει ένα χρεόγραφο Credit ή Equity Linked Note. Επιπλέον καταθέτει σε ένα τρίτο μέρος, τον θεματοφύλακα, ένα καλάθι επενδυτικών στοιχείων που αθροιστικά μαζί με την αρχική κατάθεση πρέπει να αντιστοιχούν στο 110%-120% της αξίας του ενεργητικού του ETF. Αυτά τα χρεόγραφα (Linked Notes) έχουν ως κύριο σκοπό την εξασφάλιση του κεφαλαίου ( κατάθεση ) όταν είναι Equity, ενώ όταν έχει τη μορφή Credit η ακέραιη επιστροφή κεφαλαίου δεν είναι δεδομένη. Η περεταίρω ανάλυση δεν είναι αντικείμενο της εργασίας και απλά θα περιοριστούμε στον ορισμό ότι είναι εγγυήσεις της αρχικής κατάθεσης.


Το Credit – Equity Linked Note περιλαμβάνει και μια συμφωνία κατά την οποία ανάλογα με την απόδοση του δείκτη ορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο ο εκδότης και ο πάροχος ανταλλάσουν ποσά. Τέλος ανάλογα με την αξία NAV του ETF το αρχικό ποσό κατάθεσης είναι σε Discount ή Premium. Η διαφορά αυτή εξισορροπείται με την επιπλέον κατάθεση ή απόσυρση επενδυτικών στοιχείων στο θεματοφύλακα, μεταβάλλοντας σταδιακά τη δομή του ETF από αποκλειστικά με μετρητά σε δομή με μετρητά αλλά και επενδυτικά στοιχεία.


Όσον αφορά τα επενδυτικά στοιχεία που κατατίθεντο ως ενέχυρο στο θεματοφύλακα, ο εκδότης αν και δεν αποκτά την ιδιοκτησία των επενδυτικών στοιχείων όπως στη Μη Μοχλευμένη δομή αποκτά νομικές αξιώσεις. 

6.5 Κίνδυνοι

Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ο κίνδυνος που υπάρχει είναι από τη πλευρά του πάροχου SWAP καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει να πληρώσει τη συμφωνημένη απόδοση στον εκδότη. Αν και ο κίνδυνος είναι υπαρκτός η πιθανότητα να οδηγηθεί σε αποτυχία το ETF είναι μικρή καθώς υπάρχουν ισχυρές εξασφαλίσεις.


Όπως τονίστηκε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα δικαιώματα που απορρέουν για τον εκδότη σε σχέση με τα επενδυτικά στοιχεία που προσφέρει ο πάροχος. 


Στη μη χρηματοδοτούμενη δομή τα επενδυτικά στοιχεία πωλούνται και ο εκδότης αποκτά κάθε δικαίωμα σε αυτά τα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τα πουλήσει ή ακόμη να τα δανείσει σε τρίτους και να έχει επιπλέον κέρδος. Η επιλογή της πώλησης δίνει στον εκδότη την ασφάλεια να αποκτήσει ρευστό σε περίπτωση που ο πάροχος δε μπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του να πληρώσει την συμφωνημένη απόδοση. Θεωρητικά η άμεση κατοχή δίνει το πλεονέκτημα της άμεσης απόφασης για την ρευστοποίηση των επενδυτικών στοιχείων. Στη Χρηματοδοτούμενη δομή ο εκδότης δεν έχει την κυριότητα των επενδυτικών στοιχείων παρά κάποιες νομικές εξασφαλίσεις, χάνοντας το πλεονέκτημα της άμεσης ρευστοποίησης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, για το λόγο αυτό απαιτείται η συνολική αξία αρχικής κατάθεσης και ενεχύρων να ξεπερνά την αξία του κεφαλαίου του ETF.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ETF


7.1 E.T.F. με Διεθνή Στοιχεία

Τα ETF με στοιχεία που διαπραγματεύονται σε διαφορετικές αγορές γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή λόγω του ότι προσφέρουν διαφοροποίηση σε πολλαπλά επίπεδα αλλά και του ότι αποτελούν ένα εύκολο τρόπο επένδυσης σε δυσπρόσιτες αγορές ή σύνθετες επιλογές. Οι δομές τους μπορεί να είναι απλές, όπως για παράδειγμα ένα ETF που διαπραγματεύεται σε αγορά της Αμερικής και τα στοιχεία του είναι μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου της Κίνας, αλλά και πιο σύνθετες όπως ένα ETF που διαπραγματεύεται σε μια αγορά και τα στοιχεία του είναι μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου από πολλές χώρες διαφορετικών Ηπείρων. 


Τα ETF με στοιχεία που εμπορεύονται σε διαφορετικές αγορές δημιουργούν δυσκολίες στους Εκδότες και τους Ειδικούς Διαπραγματευτές καθώς οι ώρες συναλλαγών για κάθε στοιχείο είναι διαφορετικές, υπάρχουν διαφορετικοί χρηματιστηριακοί κανόνες από χώρα σε χώρα και οι αξίες δεν αναφέρονται πάντα στο ίδιο νόμισμα. Επιπλέον τα κόστη για ένα ETF με διεθνή στοιχεία είναι σημαντικά αυξημένα, όμως το Expense Ratio παραμένει αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα κόστη Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα κύρια θέματα στα οποία θα εστιάσουμε είναι το πώς οι συναλλαγματικές διαφορές και οι διαφορετικές ώρες διαπραγμάτευσης επηρεάζουν την αποτίμηση των ETF.

7.2 Υπολογισμός NAV 


Προηγουμένως παρουσιάστηκε ο τύπος υπολογισμού της NAV και αφορούσε δομή ETF με στοιχεία που διαπραγματεύονται τις ίδιες ώρες με τις ώρες διαπραγμάτευσης του ETF καθώς και στο ίδιο νόμισμα. Ας δούμε όμως πώς μεταβάλλεται αυτός ο τύπος όταν το ETF περιέχει στοιχεία σε διαφορετικά νομίσματα

N.A.V. =  [[ Σ (Ποσότητα κάθε επιμέρους στοιχείου * Τιμή Κλεισίματος)/Συναλλαγματική Ισοτιμία) ] + Μετρητά – Υποχρεώσεις] / [Αριθμός μεριδίων ανά μονάδα δημιουργίας ]

7.3 Συναλλαγματικές Διαφορές

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα ETF που διαπραγματεύεται στην αγορά των Η.Π.Α και τα στοιχεία του είναι μετοχές από τη χρηματιστηριακή αγορά του Τόκιο. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής για να λάβει μερίδια του ETF θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει τις αντίστοιχες ποσότητες των Ιαπωνικών μετοχών. Εφόσον οι μετοχές αυτές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Τόκιο θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία

· Ανταλλάσει το ποσό USD που απαιτείται σε JPY ή λαμβάνει μία Ανοικτή θέση σε JPY.

· Αγοράζει τις μετοχές που χρειάζεται και τις μεταβιβάζει στον Εκδότη.


· Παραλαμβάνει τα μερίδια και τα πουλά στην αγορά λαμβάνοντας USD.


· Στη περίπτωση ανοιχτής θέσης σε JPY την κλείνει με αγορά JPY.


Η τιμή διάθεσης των μεριδίων προς το επενδυτικό κοινό θα συμπεριλαμβάνει τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τις συναλλαγματικές διαφορές και τα διάφορα κόστη λόγο διεθνών συναλλαγών. Στην περίπτωση των ETF με διεθνή στοιχεία οι Ειδικοί Διαπραγματευτές που έχουν και το κύριο ρόλο στη παροχή ρευστότητας και γενικότερα σε θέματα Market Making μπορούν να “περάσουν” τα διάφορα κόστη τους πιο εύκολα στην τιμή και να διαμορφώσουν Spread μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ο λόγος είναι ότι η συνεχής αποτίμηση που αναφέρθηκε προηγουμένως δεν είναι αντικειμενική επιτρέποντας τη διαπραγμάτευση με premium ή discount πιο εύκολα για του λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω.

7.4 Χρονικό Πλαίσιο Δημιουργίας και Εξαργύρωσης Μεριδίων

Από τα προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο Ειδικός Διαπραγματευτής δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία δημιουργίας ή εξαργύρωσης άμεσα. Έχοντας το παράδειγμα του ETF που διαπραγματεύεται σε Αμερικανική αγορά και επενδύει σε μετοχές της Ιαπωνίας θα δούμε αναλυτικά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμβαίνουν τα διάφορα βήματα μίας διαδικασίας δημιουργίας μίας μονάδας δημιουργίας.

Υποθέτομε ότι σε κάθε στάδιο γίνονται και οι απαιτούμενες συναλλαγματικές μετατροπές που αναφέρθηκαν.


Ο Ειδικός Διαπραγματευτής αγοράζει τις μετοχές κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης τους στο χρηματιστήριο του Τόκιο, όμως δεν μπορεί να τις μεταβιβάσει στο ETF  την ίδια στιγμή καθώς οι αγορές στη Αμερική είναι κλειστές. Κατά τη μεταβίβαση τους, όταν η αγορά ανοίγει, με σκοπό την ανταλλαγή με μερίδια του ETF προκύπτει ένα σημαντικό θέμα αποτίμησης. Η αγορά των υποκείμενων μετοχών είναι πλέον κλειστή, οπότε δεν υπάρχει αποτίμηση σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον η NAV  του ETF  κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης είναι υπολογισμένη με βάση τις τιμές κλεισίματος της προηγούμενης μέρας από αυτή της αγοράς των μετοχών. 

Τα δύο μέρη συμφωνούν να υπολογίσουν την τιμή NAV με βάση κάποιες εκτιμήσεις που δεν είναι ίδιες για όλα τα ETF, τα υποκείμενα στοιχεία ή τις αγορές. Η τιμή αυτή είναι γνωστή ως eNAV (estimated Net Assets Value) και οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της μπορεί να είναι από λίγοι έως πολλοί και από απλοί έως σύνθετοι, σε καμιά περίπτωση όμως δεν υπάρχει ένα δεδομένο μοντέλο. 

Πολλοί εκδότες λόγο αυτών των δυσκολιών αποτίμησης έχουν βάλει κανόνες σχετικά με τις ώρες κατά τις οποίες δέχονται κλήσεις για δημιουργία ή εξαργύρωση μεριδίων ενώ πολλοί Διαπραγματευτές επιλέγουν να αγοράζουν τα υποκείμενα στοιχεία στο κλείσιμο της αγοράς ( MOC  εντολές) με σκοπό οι τιμές να αντανακλούν την πιο πρόσφατη αποτίμηση και προσδοκίες.


Η δυνατότητα για Arbitrage περιορίζεται σημαντικά, έως και εξαλείφεται καθώς εκτός του ότι δεν γίνεται ταυτόχρονη διαπραγμάτευση δεν υπάρχει κανένα 100% αξιόπιστο μοντέλο που να εξασφαλίζει τη σωστή αποτίμηση.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ


Αν υποθέσουμε ότι το παραπάνω ETF αποτελείται από 50 μετοχές και με βάση την αξία τους κατά το κλείσιμο της Δευτέρας στην αγορά του Τόκιο ένα μερίδιο αξίζει 50 $, ενώ με βάση το κλείσιμο της  Παρασκευής ήταν 49 $. Όπως γνωρίζουμε η αξία NAV υπολογίζεται στο κλείσιμο της υποκείμενης αγοράς και το ETF λαμβάνει τη τιμή που θα ισχύει στην επόμενη του διαπραγμάτευση. Όταν τη Δευτέρα η αγορά της Αμερικής ανοίξει το ETF θα έχει ως NAV την αποτίμηση της Παρασκευής δηλαδή 49 $, ενώ θα έχει μεσολαβήσει άλλη μία διαπραγμάτευση στο Τόκιο, της Δευτέρας με NAV 50 $, καθώς χρονικά η Ιαπωνία προηγείται. Η NAV δεν αποτελεί οδηγό για σωστή αποτίμηση καθώς έχει 1 μέρα κενό, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι ωστόσο γνωρίζουν, μέσω των δικών τους μηχανισμών αποτίμησης την νέα NAV (των 50 $ ) όμως ούτε αυτή η τιμή αποτελεί πραγματική αποτίμηση 


Η διαφορά της μίας ημέρας φυσικά συνεχίζεται επ αόριστον καθώς η αποτίμηση της «Ιαπωνικής» Δευτέρας θα αποτελεί NAV για την διαπραγμάτευση της Τρίτης για την Αμερική, έχοντας όμως πάλι μεσολαβήσει άλλη μια μέρα διαπραγμάτευσης στο Τόκιο.

Εκτός των ιδιωτικών μηχανισμών αποτίμησης φυσικά υπάρχει και η iNAV η οποία δημοσιοποιείται μόλις στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης και λαμβάνει υπόψη την πιο πρόσφατη διαπραγμάτευση, που για την προκειμένη περίπτωση είναι η τιμή κλεισίματος στην αγορά της Ιαπωνίας από το μόλις προηγούμενο βράδυ, τα 50 $. Η τιμή αυτή δεν παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης του  ETF και αυτό οφείλεται όχι σε μεταβολή των τιμών μιας και δεν υπάρχει μεταβολή στη κλειστή αγορά της Ιαπωνίας, αλλά στη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών που επηρεάζουν την iNAV.

Πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι ένα ETF με διεθνή στοιχεία αντί να διαπραγματεύεται με βάση την αξία των υποκείμενων τίτλων, αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για την αποτίμηση των αξιών την επόμενη ημέρα. Για παράδειγμα μια σημαντική θετική ανακοίνωση που αφορά μία μετοχή που ETF μετά το κλείσιμο της αγοράς του Τόκιο θα ενσωματωθεί στην τιμή του ETF και με μια καλή ανάλυση μπορέσει να δώσει μια ένδειξη για το πώς θα κινηθεί η μετοχή την επόμενη μέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΜΟΧΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ETF - LEVERAGED & INVERSE ETF

8.1. Εισαγωγή


Αποτελούν τη νεότερη καινοτομία στην αγορά των ETF καθώς εκτός των όλων προηγούμενων χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν, αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα ETF προσφέρουν και χαρακτηριστικά παραγώγων. Στη βιβλιογραφία η ορολογία που συναντάμε είναι Leveraged Short ETF και Inverse ETF, ο προσδιορισμός ενός ETF ως Leveraged σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προιόν προσφέρει πολλαπλάσιες αποδόσεις έναντι της απόδοσης του υποκείμενου δείκτη ή επένδυσης που ακολουθεί. Οι αποδόσεις αυτές είναι διπλάσιες ή τριπλάσιες και μάλιστα μπορεί να είναι και προς την αντίθετη κατεύθυνση οπότε τότε το ETF είναι και Inverse, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί απλά να είναι Inverse προσφέροντας ακριβώς την αντίθετη απόδοση. Έχουν μεγάλη απήχειση σε επενδυτές που ακολουθούν βραχυπρόθεσμες στρατηγικές και δε θέλουν να εμπλακούν στην αγορά των ΣΜΕ

Μέχρι στιγμής λόγο της πολυπλοκότητας τους τα υποκείμενα στοιχεία στη πλειοψηφία τους είναι δείκτες μετοχών, οπότε παρακάτω η αναφορές σε αποδόσεις θα γίνονται κυρίως για δείκτες.

8.2 Λειτουργία 

Η ανάλυσή της δομής των συγκεκριμένων προϊόντων ξεφεύγει από το σκοπό της παρούσας εργασίας καθώς απαιτούνται γνώσεις σε προϊόντα Swaps, συμβάσεις που αποτελούν βασικό στοιχείο της δομής τους. Η συνηθισμένη δομή τους είναι το 85-90% των κεφαλαίων τους να επενδύονται σε υποκείμενα στοιχεία ( μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα ) και το υπόλοιπο σε ρευστό. Το σύνολο των κεφαλαίων παρέχονται ως εγγύηση (Collateral) για συμβάσεις Swaps ή Futures ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν την απαιτούμενη απόδοση του ETF την επόμενη ημέρα. Μέχρι στιγμής όλες οι συμβάσεις έχουν διάρκεια μίας ημέρας, ενώ υπάρχουν σκέψεις για συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας αν και στη βιβλιογραφία θεωρείται απίθανο να πραγματοποιηθεί λόγο της πολυπλοκότητας στην αποτίμηση. Η συμβάσεις μιας ημέρας αποτελούν σημαντικό στοιχείο στο καθορισμό της απόδοσης όπως θα δούμε παρακάτω. 

Σημαντικό ρόλο και σε αυτή τη κατηγορία παίζει το νομοθετικό πλαίσιο που για τις Η.Π.Α. είναι πολύ πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Η.Π.Α η κατοχή φυσικών στοιχείων  επιβάλλεται ενώ στην Ε.Ε. η πλειοψηφία των κεφαλαίων ETF προτιμά την μέθοδο αναπαράστασης του δείκτη μέσω τεχνικών δειγματοληψίας ή άλλων επενδυτικών προιόντων (Synthetic Replication) λόγο ευελιξίας αλλά κυρίως γιατί επιτυγχάνεται χαμηλότερο κόστος. Πρακτικά οι εκδότες ενός ETF που δομείται με τη μέθοδο Synthetic Replication ανταλλάσουν την απόδοση του καλαθιού μετοχών και μετρητών που έχουν με την πραγματική απόδοση που επιδιώκουν του υποκείμενου τίτλου που ακολουθούν μέσω συμβάσεων SWAP. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις ονομάζονται Total Return Swaps ( TRS )


Η αποτίμησή τους γίνεται σε καθημερινή βάση και η επανεκτίμηση για την υποσχόμενη απόδοση γίνεται με βάση το προηγούμενο κλείσιμο και όχι την τιμή αγοράς για το κάθε μεμονωμένο επενδυτή.  Αν τη πρώτη ημέρα ένα ETF αξίζει βάση NAV 100 εωρώ και ο δείκτης έχει απόδοση 2% τότε η τιμή NAV του 2Χ ETF στο τέλος της ημέρας θα είναι 104 ευρώ και αυτή θα είναι η τιμή  εκκίνησης την επόμενη. Ο επενδυτής που αγόρασε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας στην τιμή των 101 θα έχει ουσιαστικά απόδοση (104-101) / 101 = 2,97%. 


Γίνεται αντιληπτό ότι οι υποσχόμενες αποδόσεις είναι πραγματικές  μόνο αν κάποιος εμπορεύεται αυτά τα προιόντα στην καθημερινή NAV τιμή και επιπλέον η διάρκεια της επένδυσης δεν ξεπερνά την μία ημέρα. Όταν ο χρόνος επένδυσης ξεπερνά την ημέρα η απόδοση δεν είναι προβλέψιμη και εξαρτάται από την μεταβλητότητα και τη κατεύθυνση της αγοράς, αυτό θα το δούμε παρακάτω με αναλυτικά παραδείγματα.

8.3 Η Παγίδα του Σταθερού Ποσοστού Μόχλευσης - Constant Leverage Trap

Όπως αναφέρθηκε υπάρχουν ETF με σκοπό τη πολλαπλάσια απόδοση έναντι της απόδοσης ενός δείκτη. Όταν η υποσχόμενη απόδοση είναι διπλάσια αυτό σημαίνει ότι το ETF πρέπει να έχει έκθεση σε δανεισμό τη διπλάσια αξία του NAV. Αν η επένδυση σε φυσικά στοιχεία (πχ μετοχές) είναι 100 εκτ. ο διαχειριστής πρέπει να δανεισθεί άλλα 100 εκτ. μέσω παραγώγων και swaps. Βασικό μέλημα ενός διαχειριστή είναι η διατήρηση σταθερού ποσοστού μόχλευσης μεταξύ στοιχείων και εκθεσης σε δανεισμό. Για να γίνει κατανοητό θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα με ένα μοχλευμένο ETF που προσφέρει τη διπλάσια απόδοση της απόδοσης ενός δείκτη.


Την πρώτη ημέρα υποθέτουμε ότι ο δείκτης είναι στις 100 Μονάδες και το ETF  μέσω δανεισμού κατέχει στοιχεία που αντιστοιχούν σε επίπεδο 200 Μονάδων. Την επόμενη ημέρα ο δείκτης παρουσιάζει πτώση 10% στις 90 μονάδες με αποτέλεσμα το ενεργητικό του ETF να αποτιμάται σε 90 Μονάδες όμως η δομή του ETF με βάση την διπλάσια απόδοση πρέπει να προσαρμόσει το ενεργητικό του σε στοιχεία που αντιστοιχούν σε 80 μονάδες [( 200 μόν. Χ 2 (-10%)]. Με βάση την πραγματική απόδοση τόσο φυσικά στοιχεία όσο και ο δανεισμός αξίζουν από 90 + 90 Μονάδες = 180 στο σύνολο. Ο διαχειριστής ( εκδότης ) του ETF είναι αναγκασμένος να πουλήσει στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν σε 20 μονάδες  για να προσαρμόσει το φυσικό ενεργητικό στις 160 μονάδες  ( μείωση 2 Χ -10% ).

Όταν το μοχλευμένο ETF είναι αντίστροφο (Short) οι κινήσεις του διαχειριστή είναι ανάλογες για να επιτύχει την αντίθετη απόδοση. Αν η πτώση είναι 10% το αντίστροφο διπλάσιο ETF θα πρέπει να έχει απόδοση +20%. Αυτό επιτυγχάνεται με δανεισμό επιπλέον 20 Μονάδων.

Παραστατικά οι αποδόσεις, αποτιμήσεις και κινήσεις εμφανίζονται στο πίνακα

Πίνακας 8.1 Μοχλευμένο ETF Διπλάσιας Απόδοσης

		Ημέρα

		Αξία Δείκτη

		Αξία Στοιχείων ETF

		Συνολική αξία στοιχείων ETF για την απόδοση



		1

		100

		100

		200



		2

		90

		80

		180 (πώληση 20 μον.)





Η αξία στοιχείων ETF αντιπροσωπεύει την πραγματική των φυσικών μετά την μόχλευση. Αναλυτικά η τιμή 80 Μονάδες προκύπτει ως εξής, 100 μον. – 10 μον. από την μείωση της αξίας του δείκτη – 10 μον. από την επίδραση του δανεισμού.

Στα αντίστροφα ETF η απώλεια αξίας σε φυσικές μονάδες αντισταθμίζεται από τις αντίστοιχες Short θέσεις, οπότε η επιπλέον αντίστροφη διαφορά επιτυγχάνεται από την απόδοση επιπλέον αντίθετων θέσεων. 

Ο τρόπος διαχείρισης διαφέρει ανάλογα με τη δομή του ETF και από τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνει τη μόχλευση ( καθαρός δανεισμός, Swap κ.τ.λ.)  Ο γενικός κανόνας για τα πολλαπλάσιας απόδοσης ETF είναι ότι στην ανοδική αγορά αγοράζει υποκείμενα στοιχεία και στην πτωτική πουλά. 

8.4 Κίνδυνοι Μεταβλητότητας

Από την δομή των μοχλευμένων και αντίστροφων ETF απορρέουν και σημαντικοί κίνδυνοι. Ο κυριότερος κίνδυνος είναι την επόμενη μέρα ο αντισυμβαλλόμενος ( εκδότης swap ) να μην μπορέσει να πληρώσει την απαιτούμενη απόδοση προς το ETF ή στην ακόμη χειρότερη περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος να πτωχεύσει και να «χαθεί» και το καλάθι μετοχών που έχει μεταβιβαστεί ως ενέχυρο. Για το λόγο αυτό υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
UCITS με σκοπό να περιοριστεί η έκθεση στο κίνδυνο. 

Κάθε εκδότης ETF δε μπορεί να έχει συμβάσεις TRS με αντισυμβαλλόμενο που η αξία τους να ξεπερνούν το 10% της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού του (NAV) ETF καθώς και το σύνολο των συμβάσεων TRS να μη ξεπερνά τη συνολική αξία του NAV. 

Στις Η.Π.Α. λόγω του ότι η μέθοδος Synthetic Replication απαγορεύεται οι κίνδυνοι είναι σημαντικά μικρότεροι και οι αποδόσεις επιτυγχάνονται μέσω χρήσης συμβολαίων Futures

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα ETF καθώς και τους κινδύνους που ενέχουν παρά το πώς δημιουργούνται και λειτουργούν εσωτερικά.


Η δομή τους, οι αποδόσεις και ο κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου των μοχλευμένων ETF προσελκύει κυρίως εξειδικευμένους επενδυτές με γνώσεις αλλά το βασικό τους πλεονέκτημα, που είναι η διαπραγμάτευση τούς ως μετοχές, τα κάνει ελκυστικά και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Ένα μοχλευμένο ETF είναι ιδανικό προϊόν για όσους θέλουν να εμπλακούν σε επενδυτικές στρατηγικές παρόμοιες με αυτές των παραγώγων, χωρίς όμως να είναι αναγκασμένοι να διατηρούν λογαριασμό περιθωρίου, ούτε να είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν με μετρητά πιθανές απώλειες. Στην Αμερικανική αγορά οι απλοί επενδυτικοί λογαριασμοί αναφέρονται ως 401(k) και IRA και δεν δίνουν τη δυνατότητα δανεισμού. Έτσι γίνονται ιδανικά προιόντα σύνθετων στρατηγικών για όσους δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεν μπορούν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αγορές. Σημαντικό τους πλεονέκτημα έναντι τον παραγώγων είναι ότι δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί οπότε ένας επενδυτής μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο ETF και να τα διακρατήσει έως ότου έχει την αίσθηση ότι η αγορά θα κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση χωρίς α χρειαστεί αν κλείσει ή να ανοίξει νέα θέση μετά από τη πάροδο μιας περιόδου

Μεγάλη απήχηση στο επενδυτικό κοινό έχουν μοχλευμένα ETF που προσφέρουν πολλαπλάσιες αποδόσεις έναντι των αποδόσεων των δεικτών ή των υποκείμενων τίτλων που ακολουθούν. Συνήθως προσφέρουν διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση έναντι των υποκείμενων τίτλων, ενώ ακόμη πιο σύνθετα προϊόντα προσφέρουν την ακριβώς αντίθετη απόδοση ή πολλαπλάσια αντίθετη. Για παράδειγμα υπάρχουν προϊόντα που δίνουν την ημερήσια διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση του δείκτη S&P500. Αυτή η δυνατότητα πολλαπλασιασμού των αποδόσεων φαντάζει ελκυστική όμως μπορεί να είναι καταστροφική για όσους δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουργούν τα μοχλευμένα ETF. Μεγάλη προσοχή και έμφαση πρέπει να δοθεί στη λέξη «Ημερήσια», δηλαδή στο ότι οι πολλαπλάσιες αποδόσεις αναφέρονται σε ημερήσια μεταβολή και όχι σε όλη τη περίοδο διακράτησης καθώς η δόμησή τους είναι τέτοια ώστε να εγγυάται την υποσχόμενη απόδοση για μια ημέρα.

Για διακράτηση πέρα της μίας ημέρας η απόδοση των υποκείμενων τίτλων δεν είναι καθοριστικός παράγοντας στην απόδοση του μοχλευμένου ETF. Αυτό που προσδιορίζει την τελική απόδοση είναι η Μεταβλητότητα των αποδόσεων των υποκείμενων τίτλων, όσο μεγαλώνει η μεταβλητότητα τόσο αλοιώνεται η απόδοση του μοχλευμένου ETF στη διάρκεια μίας περιόδου. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα μέσα από τα οποία βλέπουμε ότι μοχλευμένα ETF αποδίδουν περισσότερο ή λιγότερο από την ονομαστική τους απόδοση βάση δομής, ή ακόμη σε πιο ακραίες περιπτώσεις έχουν εντελώς αντίθετη απόδοση από αυτή που υπόσχονται καθώς η μεταβλητότητα αυξάνεται. Μπορεί ένας δείκτης να έχει ελάχιστη μεταβολή σε μια περίοδο ενός έτους π.χ. +/- 5% και η απόδοση του μοχλευμένου του ETF να είναι υπέρ ή υπό πολλαπλάσια διότι η μεταβλητότητα του δείκτη κατά την συγκεκριμένη περίοδο ήταν ακραία και σε αντίθετες κατευθύνσεις. Στα περισσότερα ενημερωτικά φυλλάδια αναφέρεται ξεκάθαρα ότι « όσο η απόδοση του υποκείμενου στοιχείου δεν μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση σε περίοδο χρόνου η απόδοση του ETF θα είναι μικρότερη από την ονομαστική επιθυμητή» 

Σε δύο έρευνες αναφέρονται σε δύο ακραία παραδείγματα απόδοσης μοχλευμένου ETF. Η πρώτη
 αναφέρεται σε ένα ιδιωτικό δείκτη της εταιρείας ProShares, τον Ultra Short FTSE/Xinhua China 25 Fund που το 2008 είχε ετήσια απόδοση 49,35% και στο αντίστοιχο διπλάσιας αντίστροφης απόδοσης ETF, της ίδιας εταιρείας. Πολλοί επενδυτές θα θεωρούσαν ότι καθώς το ETF προσφέρει την ακριβώς διπλάσια αντίστροφή απόδοση θα έπρεπε στο έτος να έχουν απόδοση 2 Χ 49,35% = 98,70% όμως όπως αναφέρθηκε  η απόδοση του ETF αναφέρεται σε ημερήσια μεταβολή, έτσι στη πραγματικότητα ο επενδυτής που αγόρασε το συγκεκριμένο ETF στην αρχή του έτους και το πούλησε στο τέλος του έτους είχε απώλεια 53,61% λόγο ακραίων μεταβολών του δείκτη. Στο δεύτερο
 παράδειγμα ένα ETF αποδίδει την τριπλάσια αντίθετη ημερήσια απόδοση του δείκτη Russell 1000, όμως για την περίοδο 4/11/2008 έως 20/11/2008 ενώ ο δείκτης είχε απόδοση -25,60% το ETF απέδωσε 109,20% απόδοση περισσότερο από 4 φορές αντίθετα του δείκτη καθώς ο δείκτης καθ’ όλη τη περίοδο είχε έντονη και σταθερά πτωτική απόδοση.

Παρακάτω παραθέτουμε πίνακες και παραδείγματα που αποδεικνύουν πώς η απόδοση επηρεάζεται από τη μεταβλητότητα. Οι πίνακες είναι από το αναλυτικό ενημερωτικό φυλλάδιο (SAI) ενός μοχλευμένου ETF της εταιρείας ProShares. 

Η πρώτη στήλη μας δίνει την απόδοση του δείκτη και η δεύτερη την θεωρητική απόδοση του ETF, οι επόμενες στήλες μας δίνουν την πραγματική απόδοση του ETF για κάθε επίπεδο μεταβλητότητας στη διάρκεια της περιόδου. Στους πίνακες και συγκεκριμένα στη δεύτερη στήλη γίνεται μια παραδοχή που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εμφανίζεται η απόδοση του ETF εφόσον υπήρχε η δυνατότητα πραγματοποίησης της υποσχόμενης απόδοσης σε ετήσια βάση, δυνατότητα που δεν υπάρχει καθώς δεν γίνονται swap ετήσια όπως αναφέραμε. Θα μπορούσαμε βεβαίως να πούμε ότι ο πίνακας αντιπροσωπεύει αποδόσεις και διακυμάνσεις ημέρας, όμως το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι από απίθανες ως αδύνατες να συμβούν σε μια ημέρα.


 Όλα τα προϊόντα με μοχλευμένη δομή είναι υποχρεωμένα να συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχους ενδεικτικούς πίνακες στα ενημερωτικά φυλλάδια. 


Πίνακας 8.2 Ετήσιες αποδόσεις ενός ETF με σκοπό το διπλασιασμό της Ημερήσιας απόδοσης του υποκείμενου δείκτη προ εξόδων και φόρων



Πίνακας 8.3 Ετήσιες αποδόσεις ενός ETF με σκοπό την αντίθετη απόδοση της Ημερήσιας απόδοσης του υποκείμενου δείκτη προ εξόδων και φόρων




Βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η μεταβλητότητα τόσο οι αποδόσεις αλλοιώνονται παρότι η απόδοση του υποκείμενου δείκτη παραμένει σταθερή. Οι πράσινες περιοχές στον πρώτο πίνακα επισημαίνουν ότι στις αντίστοιχες περιπτώσει ο επενδυτής πετυχαίνει αποδόσεις μεγαλύτερες (κάτω μέρος) από τις διπλάσιες που υπόσχεται η δομή του ETF ή ελαχιστοποιούν την απώλεια ( επάνω μέρος) έναντι του διπλασιασμού της ζημιάς. Τέλος βλέπουμε ότι ακόμη και για μηδενικές αποδόσεις η μεταβλητότητα προκαλεί απώλειες. Τα ίδια ισχύουν και στο δεύτερο πίνακα απλά το αποτέλεσμα αντιστρέφεται λόγο της δομής του δεύτερου ETF.

Ας δούμε ακόμη ένα πίνακα με τις αποδόσεις ως πολλαπλασιαστές των αποδόσεων. 

Στο πρώτο πίνακα έχουμε ένα ETF με σκοπό τον διπλασιασμό της απόδοσης του υποκείμενου δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβλητότητα και για περίοδο 6 μηνών ο πολλαπλασιαστής της απόδοσης του ETF γίνεται ως εξής. Για τις έντονα πράσινες περιοχές η απόδοση είναι μεγαλύτερη του διπλάσιου, για τις πιο ανοιχτόχρωμες κοντά στο διπλάσιο ενώ στις λευκές το ETF  δεν πετυχαίνει το σκοπό του καθώς οι αποδόσεις είναι κάτω του διπλάσιου.

Πίνακας 8.4 Αναμενόμενη πολλαπλάσια απόδοση σε σχέση με το δείκτη και τη μεταβλητότητα 




Πηγή: Strategy Insights, ProShares No.1 Winter 2011


Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει ένα ETF με σκοπό την αντίθετη διπλάσια απόδοση από αυτή του υποκείμενου δείκτη. Ο πολλαπλασιαστής της απόδοσης για τις λευκές περιοχές είναι μικρότερος του 2, για τις ανοιχτόχρωμες κοντά στο 2 ενώ στις πράσινες οι αποδόσεις είναι ανώτερες του διπλάσιου

Πίνακας 8.5 Αναμενόμενη πολλαπλάσια απόδοση σε σχέση με το δείκτη και τη μεταβλητότητα 




Πηγή: Strategy Insights, ProShares No.1 Winter 2011


Τέλος παρουσιάζουμε διαγραμματικά τις αποδόσεις ενός μοχλευμένου ETF έναντι του δείκτη, με σκοπό το τριπλασιασμό της ημερήσιας απόδοσης και ενός ETF με σκοπό τον τριπλασιασμό της αντίστροφης απόδοσης του δείκτη βάση της αντίστοιχης μεταβλητότητας




Διάγραμμα 8.1 Διαγραμματικές αποδόσεις ενός 3Χ ETF



Διάγραμμα 8.2 Διαγραμματικές αποδόσεις ενός - 3Χ ETF

8.5 Φορολογία και Διαχείριση 

Από φορολογικής άποψης τα μοχλευμένα ETF για τον εκδότη δεν προσφέρουν πλεονεκτήματα καθώς η δομή τους κυριαρχείται από παράγωγα προϊόντα δεν είναι δυνατή η διαδικασία της δημιουργίας και εξαργύρωσης σε είδος, έτσι ώστε να εφαρμόσει διαχείριση αποθεμάτων με τέτοιο τρόπο που να γράφει ζημιές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ETF

9.1 Επενδυτικά Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος – Fixed Income

Ως επενδυτική επιλογή υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, όμως στο χώρο των ETF εμφανίστηκαν το 2002, έχοντας ως σκοπό εκτός του να παρέχουν την κλασσική σταθερή απόδοση, να παρέχουν μία διευρυμένη γκάμα επιλογών και διαφοροποίησης. 

Όπως και στα κλασσικά προϊόντα σταθερού εισοδήματος έτσι και στα ETF οι επιλογές είναι μεταξύ Ομολόγων και παρεμφερών επενδύσεων. Τα Fixed income ETF επενδύουν σε υπάρχοντες δείκτες που αποτελούνται από ομόλογα ή φτιάχνουν δικούς τους δείκτες με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο. 


Παραδοσιακά η αγορά των ομολόγων και κυρίως των μη κρατικών είναι μια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται θεσμικοί επενδυτές παρά μεμονωμένοι. Αυτή την αδυναμία πρόσβασης για τους μη θεσμικούς επενδυτές εκμεταλλεύονται τα Fixed income ETF που ενεργούν ως μεσολαβητές και προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες σε αγορές δυσπρόσιτες.

9.1.2 Δυσκολίες στην Τιμολόγηση


Η αγορά των ομολόγων και παρεμφερών προϊόντων παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες για τους εκδότες Fixed income ETF καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους διαπραγματεύεται σε μη οργανωμένες αγορές δυσχεραίνοντας την προσπάθειά για την αποτίμηση των υποκείμενων επενδύσεων. Στη πλειοψηφία των προϊόντων δεν υπάρχει επίσημη τιμή διαπραγμάτευσης καθώς διαπραγματεύονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές OTC ( Over the Counter) αγορές και κατά συνέπεια ο εκδότης δε μπορεί να έχει μία δεδομένη τιμή για να υπολογίσει  την τιμή NAV και IIV. Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η περιορισμένη εμπορικότητα αρκετών τίτλων καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις που για αρκετές μέρες δεν υπάρχει  καμία συναλλαγή για ορισμένα ομόλογα.

Οι εκδότες έχουν αναπτύξει σύνθετες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της δίκαιης τιμής όσων προϊόντων δεν έχουν επίσημη ή συχνή διαπραγμάτευση, η πιο κοινή μεθοδολογία είναι η Matrix που ομαδοποιεί τις επενδύσεις σε κατηγορίες βάση χαρακτηριστικών και βάση παρελθοντικών στοιχείων.

9.1.3 Περιορισμένη Εμπορευσιμότητα


Στα χρηματιστήρια μετοχών οι κάθε επενδυτής είτε θεσμικός είτε ιδιώτης μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει από ελάχιστα τεμάχια έως χιλιάδες με μία εντολή, αυτό όμως δε συμβαίνει στην αγορά ομολόγων και γενικότερα προϊόντων σταθερού εισοδήματος. Το σύνηθες είναι να εισάγονται εντολές μεγάλου όγκου και κατά κανόνα συγκεκριμένων μεγεθών. Όπως γνωρίζουμε κάθε μερίδιο ETF ή ακόμη καλύτερα κάθε Μονάδα Δημιουργίας αποτελείται από επιμέρους συμμετοχές στα στοιχεία που συνθέτουν τη δομή του ETF. Για να δημιουργήσει ο εκδότης μια Μονάδα Δημιουργίας (50.000 μερίδια) πρέπει να συγκεντρώσει συγκεκριμένες μονάδες υποκείμενων ομολογιών, πράμα που είναι δύσκολο όταν οι εντολές είναι μεγάλες σε όγκο και συγκεκριμένα πολλαπλάσια. Όταν οι αγορές είναι έντονα ενεργές και η ζήτηση για μερίδια ETF μεγάλη, είναι σχετικά ευκολότερο για την ειδικό διαπραγματευτή να ρισκάρει να αγοράσει ή πωλήσει περισσότερους υποκείμενους τίτλους απ’ όσους χρειάζεται. 


Η διαχείριση και η παροχή ρευστότητας για τα Fixed income ETF είναι ένα αρκετά δύσκολο και περίπλοκο θέμα αναγκάζοντας τους εκδότες να εφαρμόζουν μεθοδολογίες που αναπαριστούν τις υποκείμενες επενδύσεις.


9.2 Exchange Traded Notes (ETN) – Προϊόντα Διαπραγματεύσιμου Χρέους


Για το επενδυτικό σχήμα ΕΤΝ έγινε μια σύντομη αναφορά στο πρώτο κεφάλαιο στα είδη των ETF ανάλογα με το νομικό τους πλαίσιο.

Τα ETN είναι επενδυτικά προϊόντα που ο αγοραστής τους επενδύει σε χρέος που κατά κανόνα είναι μη εξασφαλισμένο (unsecured). Η απόδοση ενός ΕΤΝ ακολουθεί ένα δείκτη που ορίζεται από τον εκδότη και συνήθως δεν είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης αλλά οικονομικός, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη, εμπορικό ισοζύγιο κ.τ.λ. Όμως τα τελευταία χρόνια οι αποδόσεις των ETN συνδέονται και με άλλους δείκτες όπως ισοτιμίες ή τιμές εμπορευμάτων κάνοντάς τις αποδόσεις πιο σύνθετες και αβέβαιες. Η ομοιότητα με τα ETF βρίσκεται στο ότι αναπαριστά μια απόδοση έναντι ενός υποκείμενου στοιχείου στο οποίο η επένδυση είναι δύσκολη η αδύνατη. Όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τη βασική λογική των ETF, αυτή είναι ότι ο εκδότης δεν κατέχει κανένα υποκείμενο στοιχείο σχετικό με την απόδοση του δείκτη, ούτε είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί κάποια διαδικασία δημιουργίας – εξαργύρωσης για να δημιουργήσει μερίδια. Θα λέγαμε ότι τα ETN συνδυάζουν χαρακτηριστικά ETF και ομολόγων. Ο εκδότης επενδύει τα κεφάλαια σε διάφορες επενδύσεις κατά τη δική του κρίση έχοντας όμως υποχρέωση να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις επενδύσεις αυτές.

Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο επενδυτής είναι πιστωτικός και έγκειται στην αδυναμία του εκδότη να πληρώσει την υποχρέωσή του στη λήξη. 

Στη βασική τους δομή τα προϊόντα ΕΤΝ δίνουν ορισμένες δυνατότητες στον επενδυτή.


Ο επενδυτής σε ΕΤΝ έχει 3 επιλογές, να το διακρατήσει έως τη λήξη, να το εμπορευτεί στην δευτερογενή αγορά ή να το εξαργυρώσει. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό οι περισσότεροι εκδότες μία φορά την εβδομάδα δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να τους επαναγοράσουν τα μερίδια ΕΤΝ, όμως σε αυτή τη διαδικασία λαμβάνουν μέρος μόνο όσοι θέλουν να πουλήσουν τουλάχιστον 50.000 μερίδια. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται ευκαιρίες για Arbitrage όταν η τιμολόγηση στην αγορά δε συμφωνεί με την απόδοση του δείκτη αλλά δίνουν και τη δυνατότητα στον εκδότη να ευθυγραμμίσει την τιμή του ΕΤΝ με το δείκτη, σε γενικές όμως γραμμές σπάνια παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις (Tracking Error). Η τιμή ενός ΕΤΝ καθορίζεται από δυο παράγοντες, την απόδοση του δείκτη και την πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη. 


Ως προϊόν είναι αρκετά νέο και τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δομή τους. Ο μεγαλύτερος εκδότης ETN είναι η  iShares που από το 2010 και μετά άρχισε να προσφέρει προϊόντα ETF αρκετά σύνθετα.


9.3 Επενδυτικά Προϊόντα επένδυσης σε Ισοτιμίες – Currency ETF

Αν και σαν επιλογή επένδυσης υπήρχε από το 2005 ως Grantor Trust ( παρεμφερές ETF προϊόν ) το 2008 ουσιαστικά εμφανίστηκε το πρώτο Currency ETF. Τα Grantor Trust κατέχουν αποκλειστικά φυσικές μονάδες των επενδύσεων και η δομή τους είναι σταθερή πράμα που τα κάνει δυσκίνητα ως επενδυτικά σχήματα σε αντίθεση με τα ETF που μπορούν να αναδιαρθρώνουν τη δομή τους (χωρίς σημαντικές παρεκλίσεις ). Τα Currency ETF λειτουργούν υπό την νομοθεσία 40 ACT και χαρακτηρίζονται ως επενδύσεις ενεργητικής διαχείρισης καθώς δεν αντιγράφουν την απόδοση κάποιου δείκτη ( εξ ορισμού ) ενώ στη πραγματικότητα η απόδοσή τους σε αρκετές περιπτώσεις αντιγράφει μια δεδομένη απόδοση ( ισοτιμία ). 

Το παραπάνω αποτελεί παράδοξο καθώς το θεωρητικό μέρος έρχεται σε αντίθεση με το πρακτικό. Η μη ύπαρξη δείκτη δεν δεσμεύει τον εκδότη στην επιλογή νομισμάτων, όμως ο σκοπός του π.χ. η παθητική αναπαραγωγή της απόδοση USD/EUR περιορίζει τον εκδότη στην επένδυση σε αυτά τα δύο νομίσματα.


Στο παραπάνω παράδειγμα η επένδυση στα συγκεκριμένα νομίσματα δεν είναι δύσκολη, όμως πιο εξειδικευμένα ETF επενδύουν σε λιγότερο εμπορεύσιμα νομίσματα, σε χώρες με θεσμικούς περιορισμούς ή σε ολόκληρα καλάθια νομισμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο νομικός τύπος των Currency ETF διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις καθώς μπορούν οι απαιτούμενες αποδόσεις να επιτευχθούν με τη χρήση παραγώγων. 

9.3.1 Τιμολόγηση


Η τιμολόγηση των Currency ETF παρουσιάζει δυσκολίες παρόμοιες με αυτή των ETF με διεθνή στοιχεία. Τα υποκείμενα στοιχεία μπορεί να είναι εκφρασμένα σε διαφορετικά νομίσματα από αυτό του ETF όπου και απαιτείται η αποτίμησή τους στο νόμισμα διαπραγμάτευσης. Οι ισοτιμίες μεταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ενώ τα ETF μόνο κατά τη διάρκεια που είναι ανοιχτή η αγορά στην οποία είναι εισηγμένα. Δεδομένης της συνεχόμενης διαπραγμάτευσης η τιμή NAV που αποτυπώνεται σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή κάθε ημέρα δεν είναι η πραγματική λίγη ώρα μετά αφού δεν υπάρχει ποτέ τιμή κλεισίματος για τα υποκείμενα νομίσματα.

Τυπικά ο υπολογισμός της NAV γίνεται σε δεδομένη χρονική στιγμή, που είναι στο κλείσιμο της αγοράς που διαπραγματεύεται το ETF με τις επιμέρους ισοτιμίες εκείνης της στιγμής

Πολλοί επενδυτές εκμεταλλευόμενοι αυτή την αδυναμία ακριβούς αποτίμησης βρίσκουν ευκαιρίες για Arbitrage μεταξύ που διαπραγματεύονται σε διαφορετικές αγορές.

Εκτός της απόδοσης από την μεταβολή στην ισοτιμία ο επενδυτής απολαμβάνει μία επιπλέον απόδοση καθώς τα Currency ETF που επενδύουν απευθείας σε νομίσματα (Grantor Trusts) κερδίζουν τόκους από τις καταθέσεις. Η φυσική κατοχή συνήθως είναι μειονέκτημα, όπως θα δούμε παρακάτω στα Commodity ETF διότι απαιτεί κόστη φύλαξης – αποθήκευσης, όμως εδώ η «φύλαξη - αποθήκευση» αποφέρει κέρδος.


9.4 Επενδυτικά Προϊόντα που Επενδύουν σε Εμπορεύματα – Commodity Products

Όπως και σε όλες τις προηγούμενες μορφές έτσι και στα Commodity ETF βασικός σκοπός τους είναι η δυνατότητα επένδυσης σε στοιχεία με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης από τους μεμωνομένους επενδυτές.

Ως Εμπορεύματα μπορούμε να θεωρήσουμε τα Πολύτιμα μέταλλα, την Ενέργεια, τις Βιομηχανικές ύλες, τα Αγροτικά Προϊόντα και τούς Φυσικούς Πόρους. Μέχρι πρόσφατα στην εμπορία όλων των παραπάνω εμπορευμάτων μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων (Futures) εμπλέκονταν κατά βάση μόνο μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις έχοντας ως σκοπό την αντιστάθμιση των διακυμάνσεων των τιμών στην φυσική αγορά (Spot) με απώτερο σκοπό τον έλεγχο του κόστους και την σταθερότητα των Προϋπολογισμών τους. Από τις αρχές του 2000 στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων σε εμπορεύματα άρχισαν να κάνουν έντονη την εμφάνισή τους παίχτες που δεν είχαν καμία σχέση ή ανάγκη απόκτησης για Εμπορεύματα. Η πλειοψηφία τους είδε επενδυτικές ευκαιρίες προβλέποντας την άνοδο των τιμών σε αρκετά εμπορεύματα ( Πετρέλαιο, Χρυσός, Ασήμι) και καθώς η φυσική απόκτηση και διακράτισή τους είναι πρακτικά αδύνατη η αγορά παραγώγων (Future, Forwards) αποτέλεσε το μέσο για την εύκολη απόκτηση επενδυτικών θέσεων. 


Σε αυτή την περίοδο ( 2002-2003) άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα Commodity ETF τα οποία κέρδισαν αμέσως την συμπάθεια των επενδυτών που απλά ενδιαφέρονταν για επενδύσεις σε εμπορεύματα χωρίς να ενδιαφέρονται για την φυσική παράδοση ή το χρονικό ορίζοντα. Τα πλεονεκτήματα ήταν αρκετά και σημαντικά έναντι της αγοράς των παραγώγων, όπως έχει  αναφερθεί τα ETF αντιμετωπίζονται και διαπραγματεύονται ως μετοχές πράμα που δεν απαιτεί την διατήρηση λογαριασμού περιθωρίου. Στην αγορά παραγώγων ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει συγκεκριμένες ποσότητες ενός εμπορεύματος μέσω τυποποιημένων συμβολαίων, ενώ στα ETF έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ή να πουλήσει μια απειροελάχιστη ποσότητα. Όμως το ποιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο χρονικός ορίζοντας, καθώς η αγορά παραγώγων προσφέρει συγκεκριμένες διάρκειες και ημερομηνίες λήξης, απαιτώντας από τους επενδυτές να παρακολουθούν την επένδυσή τους και να την ανανεώνουν ή κλείνουν κάθε φορά λίγο πριν τη λήξη της για να αποφύγουν τη φυσική παράδοση. 

9.4.1 Τιμολόγηση & Έξοδα Διαχείρισης


Η τιμολόγηση των Commodity ETF παρουσιάζει παρόμοιες δυσκολίες με αυτή των Currency ETF καθώς η διαπραγμάτευση των εμπορευμάτων κατά κανόνα είναι 24ωρη και η τιμές τους μεταβάλλονται συνεχώς. Τα περισσότερα Commodity ETF ξεκινούν την εισαγωγή τους στις αγορές με τιμή ίση με αυτή του υποκείμενου εμπορεύματος, όμως μετά από σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα η τιμή τους περεκλνει σημαντικά έως σε σημείο να είναι εντελώς διαφορετική από την αξία του υποκείμενου εμπορεύματος. Αυτή η διαφορά αποτελεί ένα από τα αδύνατα σημεία των Commodity ETF και οφείλεται στα υψηλά κόστη διαχείρισης.

Το Expense Ratio των Commodity ETF είναι από τα υψηλότερα μεταξύ όλων των τύπων ETF. Στη κατηγορία Commodity ETF για τους εκδότες υπάρχουν δύο τύποι επένδυσης στα υποκείμενα εμπορεύματα. Ο ένας είναι η επένδυση μέσω παραγώγων (Futures, Forwards ) και ο άλλος μέσω την  φυσικής κατοχής. Με βάση την εμπειρία και τη διεθνή βιβλιογραφία ο δεύτερος τρόπος είναι ο πιο ακριβός καθώς απαιτεί την ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων, ασφάλειας, εξόδων συντήρησης κ.τ.λ. Αν και ο πρώτος τρόπος περιορίζει τα έξοδα, πάλι σε σχέση με άλλα προϊόντα ETF θεωρείται πολυδάπανος καθώς η συνεχείς ανανεώσεις των θέσεων σε παράγωγα σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα σε σύγκριση με τη διάρκεια ζωής ενός Commodity ETF αυξάνουν το κόστος διαχείρισης. 

Οι διαχειριστές Commodity ETF με παράγωγα είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν συμβόλαια σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες από την τρέχουσα και σε διαφορετικές λήξεις εκθέτοντας τη θέση τους σε κίνδυνο, το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Contango / Backwardation.  Αν υποθέσουμε ότι η τρέχουσα τιμή πετρελαίου ανά βαρέλι είναι 80$ και η τιμή του Future για παράδοση σε 3 βδομάδες είναι 82$ και η τρέχουσα μείνει αμετάβλητη, ο διαχειριστής θα χάσει 2$ ανά βαρέλι σε περίπτωση που δεν κάνει κάποια άλλη ενέργεια. Για την αποφυγή ζημιών και με δεδομένο πάντα την προσπάθεια αντιγραφής της απόδοσης ο διαχειριστής αναγκάζεται να κάνει αρκετές πράξεις καθημερινά ανεβάζοντας το κόστος.

Η απόδοση ενός Commodity ETF αποτυπώνεται στην τιμή του NAV καθημερινά και είναι σε συνάρτηση με την μεταβολή στη τιμή του εμπορεύματος που ακολουθεί, αφού όμως ληφθούν υπόψη τα έξοδα διαχείρισης. Κατά αυτό τον τρόπο επέρχεται η αλλοίωση στην τιμή των Commodity ETF καθώς περνά ο χρόνος από την αρχική τους εισαγωγή και κατά συνέπεια οι διάφορες ποσοστιαίες μεταβολές έχουν διαφορετική επίδραση σε διαφορετικές τιμές κατά τρόπο περίπου παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται στα Μοχλευμένα ETF.

Τα σχήματα που επενδύουν απευθείας σε φυσικές μονάδες είναι Grantor Trust και λειτουργούν με βάση τη νομοθεσία του 1933 ενώ όσα σχήματα επενδύουν μέσω παραγώγων υπό τον 40 ACT. Τα Grantor Trust δεν είναι αρκετά δημοφιλή σε επενδυτές καθώς η φυσική κατοχή παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι όταν για μεγάλες περιόδους υπάρχουν μόνο εξαργυρώσεις μεριδίων το ποσοστό του υποκείμενου εμπορεύματος που αναλογεί σε κάθε μερίδιο μειώνεται σημαντικά ( κατά τη λογική των Αμοιβαίων κεφαλαίων) και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι φορολογικά στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών τα κέρδη έχουν υψηλότερη φορολογία έναντι των ETF με παράγωγα στη δομή τους.

Πάντως παρά την εμφάνιση και ευκολία των ETF η αγορά παραγώγων σε εμπορεύματα συνέχισε να μεγαλώνει καθώς ελκύει επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη μέσω μόχλευσης, χωρίς να απαιτείται η δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων

Έτσι τα ETF σε εμπορεύματα προσελκύουν επενδυτές που θέλουν μέσο-μακροπρόθεσμα έκθεση στην αγορά των εμπορευμάτων, χωρίς να χρειάζεται σημαντικά ενεργή παρακολούθηση, ενώ τα παράγωγα σε εμπορεύματα είναι ιδανικά για επενδυτές που έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, φυσικές ανάγκες για τα υποκείμενα στοιχεία και διάθεση για ανάληψη ρίσκου μέσω της μόχλευσης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ

10.1 Χρηματιστηριακές Εντολές 


Καθώς τα ETF έχουν χαρακτηριστικά πανομοιότυπα των μετοχών, εμπορεύονται στις αγορές με τις ίδιες εντολές για χρηματιστηριακές πράξεις όπως οι μετοχές. Οι βασικές εντολές διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω.


Πίνακας 10.1 Τύποι χρηματιστηριακών εντολών


		Τύπος Εντολής

		Ορισμός

		Πλεονεκτήματα

		Μειονεκτήματα



		Market 

		Εντολή αγοράς ή πώλησης στην άμεσα διαθέσιμη τιμή.

		Άμεση εκτέλεση εντολής.


		Έλλειψη ελέγχου τιμής.




		Limit 

		Εντολή που ορίζει τη μέγιστη δυνατή τιμή Αγοράς ή Ελάχιστη δυνατή τιμή Πώλησης.

		Εκτέλεση εντολής στην προσδιορισμένη τιμή ή καλύτερη.

		Πιθανότητα μη εκτέλεσης. 




		Stop 

		Ενεργοποίηση εντολής Αγοράς ή Πώλησης  όταν η τιμή ξεπεράσει ανοδικά ή καθοδικά μια προκαθορισμένη εντολή

		Πραγματοποίηση υπό συνθήκη, λειτουργεί ως ασφάλεια 


		Σε γρήγορες αγορές, η τιμή εκτέλεσης μπορεί να διαφέρει αρκετά από την τρέχουσα. 




		Stop Limit 

		Παύση εντολών αγοράς ή πώλησης όταν η τιμή φτάσει ένα προκαθορισμένο όριο

		Έλεγχος εύρους τιμών αγοροπωλησιών. Εργαλείο στρατηγικής εξόδου / εισόδου σε ένα τίτλο.

		Απευθύνεται σε μεγάλους επενδυτές.






		





 

10.2 Εύρος Τιμής Πώλησης /Αγοράς ( Bid/Ask Spreads )

Η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης σε μια χρονική στιγμή προκύπτει από τη διαφορετική απαίτηση που έχουν οι αγοραστές και πωλητές για να αγοράσουν ή να πωλήσουν μερίδια ETF. Κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης και υπο κανονικές συνθήκες το σύνηθες είναι οι Πωλητές να ζητούν μια υψηλότερη τιμή έναντι τις προσφερόμενης από τους Αγοραστές.

Το εύρος της διαφοράς εξαρτάται από τους όγκους συναλλαγών, δηλαδή το πόσο ενεργή είναι η αγορά. Σε τίτλους με μικρή συναλλακτική δραστηριότητα το εύρος είναι μεγάλο ενώ σε τίτλους με μεγάλη δραστηριότητα είναι αρκετά μικρό. Το μέγεθος του εύρους (Spread) προσελκύει βραχυχρόνιους παίχτες που αγοράζουν και πωλούν μεγάλους όγκους σχεδόν ταυτόχρονα όταν το spread είναι πολύ μικρό εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη ρευστότητα.  

Όπως και στις μετοχές έτσι και στην αγορά των ETF η ρευστότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους επενδυτές και τις αποφάσεις τους καθώς αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα για το εύρος τιμών μεταξύ αγοράς και πώλησης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα και τα κόστη συναλλαγών


Σε έναν τίτλο με συχνές συναλλαγές τα εύρος είναι μικρό και συνήθως είναι ένα σέντ ( ίσως και μικρότερο ανάλογα την αγορά ). Αντίθετα σε τίτλους με ελάχιστη συναλλακτική δραστηριότητα η διαφορά των τιμών είναι μεγαλύτερη και η δυνατότητα πρόβλεψης για τις προσφερόμενες ποσότητες κάθε πλευράς είναι δύσκολη. Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές στην αγορά των ETF σαφώς και προτιμούν τίτλους με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα καθώς οι συναλλαγές τους  μπορεί να είναι της τάξης των αρκετών εκατομμυρίων τεμαχίων καθημερινά. Οι συναλλαγές αυτές συνήθως γίνονται με χρήση προηγμένης τεχνολογίας και ο σκοπός τους είναι να εκμεταλλευτούν μικρές διακυμάνσεις στις τιμές με σκοπό το πρόσκαιρο κέρδος και όχι την μακροπρόθεσμη επένδυση σε τίτλους. Η τεχνολογία και μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι γνωστή ως High Frequency Trading κατορθώνοντας να εκτελούν αυτοματοποιημένες συναλλαγές σε χρόνο 250 Μικροδευτερολέπτων (1 μικροδευτερόλεπτο είναι το 0,00001 του δευτερολέπτου)


10.3 Στατιστικά Αγορών

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε μερικά στατιστικά δεδομένα για τις αγορές της Ελλάδος, Αμερικής και Ευρώπης σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς και τους τύπους των σχημάτων. Τέλος παρουσιάζεται η συγκριτική απόδοση σύνθετων ETF σε σχέση με τον S&P500

10.3.1 Η Ελληνική αγορά


Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 2 εκδότες ETF, η ΑΛΦΑ Asset Management και η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management.

Η ΑΛΦΑ Asset Management έχει εκδώσει ένα ETF με σκοπό την αντιγραφή της απόδοσης του δείκτη FTSE 20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών με πρώτη ημερομηνία εισαγωγής την 24/01/2008 και αρχική επένδυση 3 έκατ. Ευρώ.


Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management έχει εκδώσει 2 ETF, το ένα έχει σκοπό να ακολουθήσει την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με πρώτη έκδοση 29/06/2009 και αρχική επένδυση 4,5 εκατ. Ευρώ. Το δεύτερο ETF της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management έχει σκοπό την αντιγραφή του σύνθετου Ελληνοτουρκικού χρηματιστηριακού δείκτη GT30, ενός δείκτη που περιέχει μετοχές Ελληνικών και Τουρκικών εταιρειών. Δημιουργήθηκε στις 03/11/2010 με κεφάλαιο 3,5 εκατ ευρώ.

10.3.2 Η Ευρωπαϊκή αγορά


Η ουσιαστική ανάπτυξη των ETF Ευρώπη ξεκίνησε το 2006-2007 κυρίως με την εμφάνιση των Μοχλευμένων και αντίθετων ETF που επιλέγουν τις Ευρωπαϊκές αγορές καθώς το νομικό πλαίσιο είναι ποιο ελαστικό για σύνθετες δομές. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον οργανισμό Federation of European Securities Exchanges (FESE). Δυστυχώς για τα ETF οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι αρκετά περιορισμένες, χωρίς ουσιαστική ανάλυση για τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και σε αρκετές περιπτώσεις ελλειπής. Στον πίνακα που παρακάτω εμφανίζονται ανά έτος ο συνολικός αριθμός ETF για το σύνολό των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και ο αριθμός των νέων σχημάτων ETF που εκδίδονται μέσα στο έτος. Για τα πρώτα έτη 2000-2005 τα στοιχεία είναι ανύπαρκτα ή περιορισμένα, έτσι παρατηρούμε κάποιες ασυμφωνίες στην επαλήθευση του πίνακα καθώς οι ρευστοποιήσεις δεν αναφέρονται πουθενά 

            Πίνακας 10.2 Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής αγοράς ETF, αριθμός εκδόσεων


		 

		ΑΡΙΘΜΟΣ ETF ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

		ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 



		2002

		112

		73



		2003

		138

		23



		2004

		157

		28



		2005

		256

		95



		2006

		590

		302



		2007

		1.065

		482



		2008

		2.253

		603



		2009

		2.860

		885



		2010

		2.951

		639



		2011*

		3.176

		219





                                    Πηγή : FESE.BE   * έως και 30/04/2011

10.3.3 Η αγορά των Η.Π.Α.


Στην αγορά των Η.Π.Α ο αριθμός των ETF είναι διαρκώς αυξανόμενος τόσο σε ποσότητα όσο και σε επενδυμένα κεφάλαια. Παρακάτω παρατίθεντο κάποια βασικά δεδομένα από την Αμερικανική αγορά που αντλήθηκαν από το Investment Company Institute, έναν οργανισμό που παρέχει στατιστικά στοιχεία σε μηνιαία βάση σχετικά με επενδυτικά σχήματα στην Αμερική. Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται στην αξία ενεργητικού των ενεργών ETF και ο δεύτερος στον αριθμό των εκδόσεων.

Πίνακας 10.3 Αξία Exchange Traded Funds ανά Τύπο (σε Εκατ. Δολάρια)

		 

		Μάρτιος 2011

		Δεκέμβριος 2010

		Μάρτιος 2010



		Total Domestic Equity

		621,981

		557,265

		474,561



		 

		Domestic (Broad-Based)

		396,659

		372,377

		313,994



		 

		Domestic (Sector/Industry)

		225,322

		204,888

		160,567



		Global/International Equity

		286,885

		276,621

		212,668



		Hybrid

		342

		322

		206



		Bond

		145,833

		137,780

		117,929



		All

		1,055,040

		991,989

		805,364





Πηγή: ici.org

Πίνακας 10.4 Αριθμός Exchange Traded Funds ανά Τύπο 


		 

		Μάρτιος 2011

		Δεκέμβριος 2010

		Μάρτιος 2010



		Total Domestic Equity

		525

		491

		464



		 

		Domestic (Broad-Based)

		250

		243

		231



		 

		Domestic (Sector/Industry)

		275

		248

		233



		Global/International Equity

		315

		298

		259



		Hybrid

		6

		6

		6



		Bond

		140

		2

		110



		All             

		986

		923

		839





Πηγή: ici.org


Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε της ετήσιες μεταβολές στον αριθμό των ETF. Παρατηρούμε ότι το 2008 και 2009 υπήρξε μια πτώση στο ρυθμό αύξησης δημιουργίας ETF και μια μεγάλη αύξηση των ρευστοποιήσεων λόγο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

    Πίνακας 10.5: Αριθμός Δημιουργίας και κατάργησης ETF ανά έτος

		

		ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

		ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

		ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ



		2000

		50

		0

		80



		2001

		22

		0

		102



		2002

		14

		3

		113



		2003

		10

		4

		119



		2004

		35

		2

		152



		2005

		52

		0

		204



		2006

		156

		1

		359



		2007

		270

		0

		629



		2008

		149

		50

		728



		2009

		120

		49

		797



		2010

		177

		51

		923







    Πηγή : I.C.I. Fact book 2011

Το παρακάτω διάγραμμα μας δίνει τη καθαρή αύξηση της αξίας του ενεργητικού των ETF στο σύνολο από έτος σε έτος. Αν και το 2008 ήταν ένα έτος που είχαμε πτώση του ρυθμού δημιουργίας νέων εκδόσεων και αύξηση των ρευστοποιήσεων, βλέπουμε ότι τα κεφάλαια που εισέρευσαν στα ETF  παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Αναλύοντας τα δεδομένα του I.C.I βλέπουμε ότι κατά την αρχική περίοδο της κρίσης οι επενδυτές μετέφεραν κεφάλαια σε ETF σχήματα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως σε αυτά που επενδύουν σε Αναδυόμενες αγορές, εμπορεύματα ή αντίστροφης απόδοσης.



Πηγή : I.C.I. Fact book 2011

Διάγραμμα 10.1 : Καθαρή ετήσια αύξηση αξίας ETF σε εκατ. Δολάρια 


10.4 Αποδόσεις Μοχλευμένων και Aντίθετων ETF στο δείκτη S&P500

Στα επόμενα διαγράμματα γίνεται παρουσίαση της απόδοσης, αρχικά ενός ETF με σκοπό την ημερήσια αντίθετη διπλάσια απόδοση του δείκτη S&P500. Η πορτοκαλί γραμμή αντιπροσωπεύει τη σωρευτική απόδοση του δείκτη S&P500, ενώ η πράσινη την σωρευτική απόδοση του ETF.



Διάγραμμα 10.2 Απόδοση SPX Vs XT2D  Πηγή: Bloomberg


Ξεκινώντας στις 15/05/2010 και τα δύο σχήματα από το μηδέν, βλέπουμε πως η απόδοση διαμορφώνεται μέσα στο 12μηνο σωρευτικά. Αν και ο δείκτης έχει ανέβει κατά 25% περίπου η διπλάσια αντίθετη απόδοση δεν είναι -50% αλλά περιορίζεται περίπου στο -20% εξαιτίας της μεταβλητότητας, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Στο επόμενο διάγραμμα συγκρίνεται πάλι η απόδοση του S&P500 με ένα ETF που προσπαθεί να αποδώσει σε ημερήσια βάση το διπλάσιο της απόδοσης του S&P500, Σε αυτή τη περίπτωση βλέπουμε ότι στο τέλος του έτους όχι απλά έχει επιτύχει σωρευτικά το διπλασιασμό, αλλά και ελαφρός μεγαλύτερη απόδοση.



Διάγραμμα 10.1 Απόδοση SPX Vs XS2D  Πηγή: Bloomberg

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11


ΤΑ ETF ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

11.1 Οι Διαδικασίες Δημιουργίας, Εισαγωγής, Εξαγοράς στην Ελληνική Αγορά

 Αν και δεν υπάρχει διαφορά στο τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας μεταξύ ξένων και εγχώριων ETF θα αναφερθούμε στη διαδικασία εστιάζοντας στους θεσμικούς παράγοντες που εμπλέκονται και θα γίνει αναφορά στους συγκεκριμένους κανονισμούς που διέπουν τις συναλλαγές καθώς και παρουσίαση ενός υπαρκτού Eλληνικού ETF.


11.1.2 Διαδικασία Εισαγωγής E.T.F.  – Δ.Α.Κ. στο Χ.Α.

Στην Ελλάδα η αγορά των E.T.F. δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και τα  E.T.F. που διαπραγματεύονται αφορούν αποκλειστικά την αναπαραγωγή ενός δείκτη. Για να μπορέσει μια ΑΕΔΑΚ να δημιουργήσει και να εισάγει μερίδια E.T.F. – Δ.Α.Κ. πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α 3.1.5 και της απόφασης 28 του Δ.Σ του Χ.Α. 

Άδεια σύστασης και λειτουργίας από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς, τόσο για την ΑΕΔΑΚ όσο και για το E.T.F.


Το ενεργητικό του E.T.F. να είναι τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ

Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου του E.T.F.


Διορισμός τουλάχιστον ενός Ειδικού Διαπραγματευτή


Χορήγηση άδειας του διαχειριστή  / πάροχου του δείκτη προς το E.T.F. για χρήση του δείκτη ως υποκείμενο στοιχείο.

Εφόσον η ΑΕΔΑΚ πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να προβεί στη εισαγωγή των μεριδίων στο Χ.Α. κάνοντας τη σχετική αίτηση και λαμβάνοντας την θετική απάντηση από το Χ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό του Χ.Α. ενότητες 3.1.8.2.1 έως 3.1.8.2.3 και των αποφάσεων, 28 του Δ.Σ. του Χ.Α. καθώς και της απόφασης 2/435/ του 2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η διαδικασίες και τα στάδιά τους είναι ίδια με αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω για την αγορά των Η.Π.Α. με μόνη διαφορά ότι στο Ελληνικό Χρηματιστήριο επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις στοιχείων και μεριδίων μεταξύ Εκδότη και Ειδικού Διαπραγματευτή και εξωχρηματιστηριακά.

11.2 Ανάλυση του ETF στο Δείκτη FTSE  20

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η δομή του  ETF της ΑΛΦΑ Asset Management με σκοπό την αντιγραφή της απόδοσης του δείκτη FTSE 20.


Στον πίνακα αναφέρονται κατά στήλη οι μετοχές του δείκτη, ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία, η κεφαλαιοποίηση κάθε εταιρείας για μια συγκεκριμένη ημερομηνία (29/01/2008) και η στάθμιση της στη δομή του δείκτη. Στις δύο τελευταίες στήλες παρουσιάζονται η αξία της κάθε εταιρείας για τη δεδομένη ημερομηνία και ο αριθμός των τεμαχίων για κάθε 50.000 μερίδια ETF (Μονάδα Δημιουργίας). Οι τρείς πρώτες στήλες αναφέρονται σε δεδομένα του δείκτη ενώ οι δύο τελευταίες αφορούν τη δομή και σύνθεση του ETF. 

Πίνακας 11.1 Δομή FTSE 20 και ETF στον FTSE 20 στις 29/01/08


		Μετοχή

		Αρ. Μετοχών

		Κεφαλαιοποίηση

		Στάθμιση

		Αξία σε 1 Μον Δημιουργίας

		Τεμ. Σε 1 Μον. Δημιουργίας



		ΑΛΦΑ

		410.976.652

		9.370.267.665,60

		10,18%

		121.222,83

		5.316



		ΑΤΕ

		181.088.889

		659.163.555,23

		0,72%

		8.527,58

		2.342



		ΒΙΟΧΚ

		99.737.046

		672.227.686,67

		0,73%

		8.696,59

		1.290



		ΔΕΗ

		116.000.000

		3.596.000.000,00

		3,91%

		46.521,33

		1.500



		ΕΕΕΚ

		145.495.343

		4.350.310.749,72

		4,73%

		56.279,82

		1.882



		ΕΛΠΕ

		122.254.074

		1.234.766.147,40

		1,34%

		15.974,13

		1.581



		ΕΛΤΕΧ

		132.750.985

		1.194.758.862,75

		1,30%

		15.456,55

		1.717



		ΕΤΕ

		477.198.461

		19.956.439.639,02

		21,69%

		258.175,78

		6.173



		ΕΥΡΩΒ

		393.709.229

		7.637.959.032,90

		8,30%

		98.812,02

		5.093



		ΙΝΛΟΤ

		118.190.942

		1.352.104.370,76

		1,47%

		17.492,13

		1.529



		ΚΥΠΡ

		566.223.083

		6.069.911.449,76

		6,60%

		78.526,24

		7.325



		ΜΑΡΦΒ

		796.691.149

		5.624.639.511,94

		6,11%

		72.765,77

		10.306



		ΜΙΓ

		829.993.155

		3.817.968.513,00

		4,15%

		49.392,93

		10.737



		ΜΟΗ

		44.313.192

		582.275.342,88

		0,63%

		7.532,88

		573



		ΜΥΤΙΛ

		87.738.254

		910.723.071,33

		0,99%

		11.781,99

		1.135



		ΟΠΑΠ

		239.250.000

		5.742.000.000,00

		6,24%

		74.284,06

		3.095



		ΟΤΕ

		367.612.792

		8.087.481.418,50

		8,79%

		104.627,47

		4.755



		ΠΕΙΡ

		339.198.587

		7.638.752.179,24

		8,30%

		98.822,28

		4.388



		ΤΙΤΚ

		76.963.614

		2.407.421.845,92

		2,62%

		31.144,73

		995



		ΤΤ

		106.674.737

		1.117.951.238,52

		1,21%

		14.462,90

		1.380



		 

		 

		92.023.122.281,14

		 

		1.190.500,00

		 





Πηγή Χ.Α Αθηνών

Με βάση το κανονισμό του X.A σχετικά με τα ETF η αρχική αξία διαπραγμάτευσης των μεριδίων είναι ίση με το 1/100 του υποκείμενου δείκτη κατά το κλείσιμο την προηγούμενη μέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης. Στις 29/01/2008 ο FTSE 20 ήταν στις 2.381 μονάδες άρα την επόμενη μέρα το ETF –ΔΑΚ ξεκίνησε την διαπραγμάτευση με τιμή 2381/100 = 23,81 ευρώ. Στη συνέχεια βρίσκουμε το ποσό που πρέπει να επενδυθεί για τα 50.000 μερίδια που είναι 23,81 Χ 50.000 = 1.190.500 ευρώ. Με δεδομένο αυτό το ποσό και τις σταθμίσεις βρίσκουμε τα ποσά τα οποία πρέπει να επενδυθούν σε κάθε μετοχή. Για την ΑΛΦΑ έχουμε 1.190.500 Χ 10.18% = 121.192,90 ευρώ και με τη τιμή στα 22,8 ο ειδικός διαπραγματευτής πρέπει να αγοράσει 121.192,90 / 22,890 = 5315, 48 μετοχές

Σύμφωνα με το παράδειγμα βλέπουμε ότι όλα τα τεμάχια ανά μετοχή στο ETF είναι ακέραιοι αριθμοί, στη πραγματικότητα όμως σε αρκετές μετοχές όπως στην ΑΛΦΑ, προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα. Επειδή είναι αδύνατη η αγορά κλασματικών υπολοίπων γίνονται στρογγυλοποιήσεις που συνήθως καταλήγουν σε ένα επιπλέον ποσό που μεταβιβάζεται στον εκδότη. Στο παράδειγμά μας η επιπλέον αξία αθροιστικά είναι 153 ευρώ. 


Η τιμή έναρξης μπορεί να προσδιοριστεί και με την απλή μορφή του τύπου υπολογισμού της NAV. Δηλαδή Αξία μονάδας δημιουργίας προς σύνολο μεριδίων, στην περίπτωσή μας 1.190.500,00 / 50.000 = 23,81


11.3 Κόστη και Τιμολόγηση στο ΧΑ

Στη ενότητα αυτή παραθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα ίδρυσης και διατήρησης που αντιμετωπίσει ένας εκδότης ETF στο Χ.Α. Τα πιο βασικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όμως δεν είναι τα μοναδικά. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τα λειτουργικά έξοδα αλλά και τα κόστη συναλλαγών με τα οποία επιβαρύνεται ένας εκδότης κάθε φορά που αναγκάζεται να μεταβάλλει τη δομή του δείκτη όταν προκύπτουν μεταβολές. Στο σύνολό τους όλα αυτά τα κόστη αποτελούν το Expense Ratio που αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Πίνακας 11.2 Χρεώσεις για εκδότες


		ΕΝΕΡΓΕΙΑ

		ΧΡΕΩΣΗ

		ΣΧΟΛΙΑ



		Εξέταση αιτήματος εισαγωγής

		5.000,00 Ευρώ

		Αφαιρούνται από το δικαίωμα εγγραφής σε περίπτωση έγκρισης



		Δικαίωμα εγγραφής

		0,01%

		Εφάπαξ επί της αξία των μεριδίων με κατώτερο όριο τις 5.000



		Καταχώρηση μεριδίων στο Σ.Α.Τ.

		0,03%

		Επί της αξίας των μεριδίων ελάχιστη και μέγιστη χρέωση (3.000 – 100.000 ευρώ)



		Τριμηνιαία συνδρομή

		500,00 ευρώ

		





ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η δυνατότητα επένδυσης σε εξειδικευμένα στοιχεία, σε σύνθετες στρατηγικές, σε δυσπρόσιτες αγορές και σε εξωτικά προίόντα αποτελούσε πάντα αντικείμενο επένδυσης για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια με εξειδικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικό εκατομμυρίων. Για τους ιδιώτες λιανικούς επενδυτές η μόνη επιλογή ήταν η επένδυση μέσω Αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς όμως να έχουν σημαντική ενημέρωση για τα στοιχεία των επενδύσεων τους ή τη δυνατότητα πολύ εξειδικευμένων επιλογών. Με την εμφάνιση των ETF οι ιδιώτες επενδυτές απέκτησαν πρόσβαση σε μια πληθώρα επενδύσεων τόσο ως μεμονωμένες επιλογές π.χ. επένδυση σε ισοτιμία 2 νομισμάτων, όσο και σε πιο σύνθετες στρατηγικές π.χ. 2πλάσσια θετική ημερήσια απόδοση έναντι μιας ισοτιμίας και το πιο σημαντικό χωρίς να απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ή συμβάσεις με μεγάλα επενδυτικά σχήματα. 

Ο τρόπος λειτουργίας των ETF σε σχέση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, παρέχει τη δυνατότητα για χαμηλότερα κόστη (Expense ratio) και καλύτερη διαχείριση των κεφαλαιακών κερδών για αποφυγή πληρωμής φόρων.  Θεωρητικά κάθε ETF είναι διαρκώς δίκια αποτιμημένο και οι όγκοι συναλλαγών δεν επηρεάζουν τη τιμή του, αν και έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα και διερευνάται για το κατά πόσο οι συναλλαγές σε ETF  επηρεάζουν τις τιμές των υποκείμενων αξιών η όχι.

Από τα δεδομένα διαφαίνεται ότι η Ευρωπαικές αγορές και κυρίως αυτές της Ιρλανδίας, Αγγλίας και Λουξεμβούργου έχουν τις περισσότερες εκδόσεις ETF καθώς το Ευρωπαϊκο νομικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα για τη λειτουργία προϊόντων με σύνθετες δομές, για τις οποίες αρκετοί Οικονομικοί οργανισμοί εκφράζουν επιφυλάξεις για το πόσο εξασφαλισμένες είναι θέτοντας ερωτήματα για μια ενδεχόμενη νέα πιστωτική κρίση. 


Το μέλλον των ETF διαφαίνεται ότι είναι η εξειδίκευση τόσο σε επίπεδο υποκείμενων τίτλων όσο και σε πολυπλοκότητα δομών. Τα ETF που επενδύουν σε δείκτες υπαρκτούς ή όχι δείχνουν κορεσμένα, καθώς σχεδόν κάθε εταιρεία (εκδότης) έχει και ένα προϊόν σε δείκτη που το προσφέρουν και άλλοι ή υπάρχουν αντίστοιχα Αμοιβαία Κεφάλαια. Μέχρι στιγμής οι ιδιώτες Αμερικανοί επενδυτές απέχουν από αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα και επιλέγουν κλασσικά ETF σε δείκτες ( στοιχεία ici.org).
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