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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά επιχειρεί μια θεωρητική προσέγγιση της
έννοιας και λειτουργίας

των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και της διαχρονικής

εξέλιξης του θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Διεθνή αγορά. Κατόπιν,
αναλύεται και παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διαχείριση των
αμοιβαίων κεφαλαίων, τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης τους και τέλος
αφιερώνεται στην εμπειρική μελέτη όπου για την χρονική περίοδο 2002-2007
εξετάζεται η απόδοση των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Για την καλύτερη
κατανόηση των θεμάτων η εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια, το περιεχόμενο των
οποίων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω.
Το πρώτο κεφάλαιο προσπαθεί να εισάγει τον αναγνώστη στον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια κάνοντας μια αναφορά στον κανονισμό
και το πλαίσιο λειτουργίας τους μέσω της Ανωνύμου Εταιρείας Διαχείρισης. Ακόμη,
γίνεται μια περιγραφή των κατηγοριών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτουργούν
σήμερα στην Ελλάδα και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η
ταξινόμηση τους γίνεται βάση της γεωγραφικής κατανομής της επένδυσης και βάση
του είδος των χρεογράφων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους. Τέλος,
περιγράφεται η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και η Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς και
η συμβολή τους στην ανάπτυξη του θεσμού.
Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή του θεσμού
στην Ελληνική και Διεθνή αγορά. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν μια σχετικά
πρόσφατη έννοια στον ελληνικό χώρο των επενδύσεων καθώς εμφανίστηκαν μόλις το
1972 και η ανάπτυξη τους πλησίασε τους ρυθμούς των ανεπτυγμένων χωρών μετά το
1989.
Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση του νομικού πλαισίου που
διέπει τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Ακολούθως, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία
περί

των

Εταιρειών

Επενδύσεων

Χαρτοφυλακίου.

Ο

θεσμός

αυτός

πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στις Η.Π.Α και για επί σειρά ετών δε
γνώρισε ιδιαίτερη αποδοχή από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Στις επόμενες δεκαετίες
σημείωσε τεράστια ανάπτυξη.
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Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής των
κατάλληλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρητική προσέγγιση

μέτρησης της

αποδοτικότητας των αμοιβαίων κεφαλαίων με τις τρεις γνωστότερες μεθόδους, τους
δείκτες απόδοσης Treynor, Sharpe, και Jensen.
Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική διερεύνηση των ελληνικών
μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Αρχικά, εφαρμόζεται ο δείκτης Sharpe για τη
μέτρηση της αποδοτικότητας τους όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα
αυτής της ανάλυσης και κατόπιν γίνεται μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της
γραμμικής παλινδρόμησης. Με αυτό το τρόπο μελετάται η επίδραση που είχαν οι
διακυμάνσεις του γενικού δείκτη του «Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» (Χ.Α.Α.)
στις μεταβολές των τιμών των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων που πωλούνται στην
χώρα μας.
Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τον επίλογο όπου συνοψίζονται τα
κυριότερα σημεία της μελέτης και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εμπειρικής
ανάλυσης.
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KΕΦΑΛΑΙΟ
1
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.1. Η βασική έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Οι περισσότεροι από τους εν δυνάμει επενδυτές δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις γύρω
από τη λειτουργία των αγορών, ώστε να επενδύουν μόνοι τους, αλλά ούτε και το ύψος
των προς επένδυση κεφαλαίων τους είναι τέτοιο, ώστε να τους επιτρέπεται να
απευθύνονται σε εξειδικευμένο επενδυτικό σύμβουλο. Και ακόμη, ίσως τα κεφάλαια τους
να μην είναι αρκετά, για να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο με ικανοποιητικό βαθμό
διασποράς σε μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους.
Όμως, όσα δε μπορούν να κάνουν από μόνοι τους οι επενδυτές μπορεί να τα κάνει ένα
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συγκεντρώνοντας κεφάλαια από πολλά άτομα, με παρόμοιους
οικονομικούς στόχους. Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι διεθνώς ένας εξαιρετικά
δημοφιλής επενδυτικός θεσμός, αποτελούν μια από τις πλέον αποδοτικές και
αποτελεσματικές μορφές μακροπρόθεσμης επένδυσης καθώς και ένας έμμεσος
τρόπος συμμετοχής στη χρηματιστηριακή αγορά και στην κεφαλαιαγορά.
Τα κεφάλαια αυτά τα διαχειρίζονται επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν όλη την
απαραίτητη εξειδίκευση, κάνουν τις αναγκαίες μελέτες και έρευνες, ώστε να μπορούν να
παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις για το ποιες μετοχές να αγοράσουν και πότε να τις
πουλήσουν. Πρόκειται για επαγγελματίες που μπορούν να διακρίνουν πότε είναι σωστό να
επενδύσουν σε τίτλους ομολόγων αλλά και ποιες από τις αγορές του εξωτερικού δείχνουν
να έχουν θετικές προοπτικές.
Παράλληλα, πέρα από την επαγγελματική διαχείριση, σε κάθε επενδυτή των
αμοιβαίων κεφαλαίων προσφέρεται, αυτόματα, διασπορά της επένδυσης του. Δεν
χρειάζονται μεγάλα ποσά για να επενδύσει κάποιος σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Μόλις, όμως,
αγοράσει έστω και ένα μερίδιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τότε αυτόματα γίνεται κάτοχος
ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών τίτλων, κατάλληλα διασπαρμένων σε αγορές, τις
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οποίες κατά κανόνα δε μπορεί να αναλύσει και να χειριστεί μόνος του. Ασχέτως
μεγέθους, μία επένδυση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο διασκορπίζεται σε δεκάδες διαφορετικές
μετοχές και ομολογίες, γεγονός που μειώνει σημαντικά την πιθανότητα απώλειας
χρημάτων, διότι η πρώτη κίνηση προς το κέρδος είναι «η μη απώλεια».
Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγκεντρώνει τα χρήματα ενός μεγάλου αριθμού
επενδυτών και τα επενδύει σε μετοχές, ομόλογα, προϊόντα της χρηματαγοράς και σε
άλλες αξίες από την ελληνική ή και τις ξένες χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, ανάλογα
με τον τύπο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που ορίζεται στο καταστατικό του. Οι επενδυτές
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μοιράζονται τα κέρδη, τις ζημιές, τα εισοδήματα και τα
έξοδα σε μία αναλογική βάση.
Σήμερα, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν δεκάδες Αμοιβαία Κεφάλαια, το
καθένα από τα οποία έχει έναν απόλυτα συγκεκριμένο επενδυτικό στόχο. Ο στόχος
αυτός αποτελεί τον κυριότερο οδηγό όσον αφορά το είδος των επενδύσεων, τις οποίες
θα επιλέξει ο διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο επενδυτικός στόχος του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο
επενδυτής -μεριδιούχος. Είναι το στοιχείο εκείνο που αποσαφηνίζει το πού και σε τι
ποσοστά θα επενδυθούν τα χρήματα που συγκεντρώνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Το όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συχνά, αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της
επενδυτικής του φιλοσοφίας και των επενδυτικών του στόχων. Αυτό βέβαια δεν
συμβαίνει πάντα. Όταν γίνεται μία επένδυση σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής
αγοράζει μερίδια σε μια τιμή, η οποία επαναϋπολογίζεται και μεταβάλλεται στο τέλος
κάθε εργάσιμης ημέρας. Το τμήμα της λογιστικής παρακολούθησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθημερινά υπολογίζει την αξία του συνόλου των επενδύσεων του. Αυτό αποτελεί
και το συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στη συνέχεια, αφού αφαιρεθούν
τα λειτουργικά έξοδα καθώς και άλλες υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
διαιρείται το τελικό ποσό δια του αριθμού των κυκλοφορούντων μεριδίων και το
αποτέλεσμα είναι η αξία του μεριδίου ή πιο συγκεκριμένα η καθαρή τιμή του κάθε
μεριδίου.
Όλα σχεδόν τα Αμοιβαία Κεφάλαια χρεώνουν ένα ποσοστό επί της τιμής του
μεριδίου τόσο για την αγορά του όσο και για την πώληση του. Το ποσοστό αυτό αποτελεί
την προμήθεια διάθεσης και εξαγοράς και βαρύνει τον επενδυτή. Η πρακτική αυτή δεν
είναι ελληνική, συνηθίζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Για το λόγο αυτό,
στις οικονομικές στήλες των εφημερίδων, δίπλα από τη στήλη της καθαρής τιμής, θα
δούμε τις στήλες: τιμή διάθεσης και τιμή εξαγοράς. Η τιμή διάθεσης δείχνει την τιμή
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που θα πληρώσει ο επενδυτής, όταν αποφασίσει για την αγορά ενός μεριδίου, ενώ η τιμή
εξαγοράς δείχνει την τιμή, την οποία θα εισπράξει ο επενδυτής, όταν αποφασίσει να
πουλήσει, δηλαδή, να ρευστοποιήσει το μερίδιο του. Οι κανονισμοί λειτουργίας του κάθε
Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφέρουν με σαφήνεια το ύψος των προμηθειών που χρεώνουν
κατά την αγορά και την πώληση των μεριδίων καθώς επίσης και το ύψος της διακύμανσης
τους, σε περίπτωση που οι προμήθειες είναι κυμαινόμενες ή διαπραγματεύσιμες.
Σύμφωνα με ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τα κέρδη των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων υπόκεινται σε φορολογία. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα εισοδήματα
που προέρχονται από τους κρατικούς τίτλους που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του και
παρακρατείται στην πηγή, δηλαδή από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία στη συνέχεια τον
αποδίδει στο κράτος. Ο φόρος αφαιρείται από το μέρισμα που αποστέλλεται στο
μεριδιούχο.
Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι στην πράξη κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει
εγγυημένη απόδοση. Φυσικά, μετριάζουν τις διακυμάνσεις, αλλά πάντα ακολουθούν τους
κανόνες και τη λογική των κεφαλαιαγορών στις οποίες επενδύουν. Και βέβαια η
λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων γίνεται υπό την αιγίδα και τους αυστηρούς
κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών,
που ελέγχουν τις Α.Ε.Δ.Α.Κ..

1.2. Διαχείριση και διοίκηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
1.2.1.Ανώνυμη

Εταιρεία

διαχείρισης

Αμοιβαίων

Κεφαλαίων

(Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι μια αυτοτελής
οικονομική μονάδα, που δραστηριοποιείται στο χώρο της κεφαλαιαγοράς με τη
διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η
ορθολογική διαχείριση ενός ή περισσότερων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η λειτουργία
της διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3283/2004 και συμπληρωματικά του Νόμου
2190/1920. Για την έναρξη των δραστηριοτήτων της αρχικά απαιτείται έγκριση από
την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή
για την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην Ελλάδα. Οι ΟΣΕΚΑ είναι
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οργανισμοί που αντλούν τη δύναμή τους από τη μεγάλη αξία της συλλογικής
διαχείρισης των επενδύσεων μεγάλου αριθμού επενδυτών και χάρη στην παρουσία
τους ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτών προσεγγίζει τη λειτουργία των αγορών
χρήματος και κεφαλαίου και συμμετέχει σε αυτές.
Μια ΑΕΔΑΚ όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μπορεί να διαχειρίζεται τα
χαρτοφυλάκια περισσότερων του ενός Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία θεωρείται ότι
απαρτίζουν μια οικογένεια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Μια από τις βασικές υποχρεώσεις
της ΑΕΔΑΚ για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η συγκρότηση της
Επενδυτικής Επιτροπής. Αυτή αποτελείται από άτομα τα οποία δεν είναι απαραίτητο
να είναι στελέχη της ΑΕΔΑΚ, όμως πρέπει να έχουν

θεωρητική και πρακτική

κατάρτιση στη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η Επενδυτική Επιτροπή
ανάλογα με τον σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προσδιορίζει την επενδυτική
πολιτική του και προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιο του στις εκάστοτε συνθήκες της
αγοράς.
Εκτός όμως από τη διαχείριση των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η
ΑΕΔΑΚ είναι υπεύθυνη για την διοίκηση του, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Επιπλέον η
ΑΕΔΑΚ προβαίνει στην αποτίμηση του Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
τον καθορισμό της αξίας των μεριδίων του. Επίσης τηρεί το μητρώο μεριδιούχων και
προβαίνει στην έκδοση και εξαγορά των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η
ΑΕΔΑΚ είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαφήμιση και προώθηση των μεριδίων του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και υπόλογη απέναντι στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς για

την τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
Τα έσοδα της καθορίζονται βάσει του κανονισμού λειτουργίας του κάθε
αμοιβαίου που διαχειρίζεται και προκύπτουν από την αμοιβή διαχείρισης, την
προμήθεια διάθεσης μεριδίων που ποικίλει από μια εταιρεία διαχείρισης σε άλλη και
την προμήθεια κατά την εξαγορά των μεριδίων. Όσον αφορά το μετοχικό της
κεφαλαίο καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά και δε μπορεί να είναι μικρότερο από
1.200.000 ευρώ. Εάν η αξία του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που
διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ υπερβαίνει τα 250.000.000 ευρώ, τότε το ύψος του
ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΔΑΚ προσαυξάνεται με πρόσθετο ποσό που
ισούται με το 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία του χαρτοφυλακίου του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβαίνει το ποσό των 250.000.000 ευρώ. Η υποχρέωση
αυτή παύει όταν το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.
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Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ διαιρείται σε μετοχές οι οποίες πρέπει να
είναι ονομαστικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
οργανωμένη κεφαλαιαγορά. Το μετοχικό της κεφάλαιο πρέπει να ανήκει σε ποσοστό
τουλάχιστον 51% σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ή ΑΕΠΕΥ ή
ασφαλιστικές εταιρίες ή ασφαλιστικά ταμεία οι οποίοι ορίζουν και το Διοικητικό
Συμβούλιο (ΔΣ) που ασκεί τη διοίκηση της ΑΕΔΑΚ και του Αμοιβαίου κεφαλαίου.
Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να αναθέσει τη φύλαξη των στοιχείων του Ενεργητικού
καθώς επίσης και την ταμειακή διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην
Θεματοφύλακα Τράπεζα η οποία από τη μεριά της είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη
νομιμότητα των κινήσεων της ΑΕΔΑΚ.
Η ΑΕΔΑΚ δεν μπορεί να συνάψει δάνειο για λογαριασμό του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου το οποίο διαχειρίζεται. Εξαίρεση αποτελεί η δυνατότητα έκδοσης δανείου
μέχρι ποσού ίσου με το 10% του καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με
σκοπό την ικανοποίηση αιτημάτων μεριδιούχων για εξαγορά των μεριδίων τους όταν
η ρευστοποίηση μέρους του Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην αγορά
κρίνεται ασύμφορη. Το δάνειο αυτό μπορεί να εκδοθεί με ενεχυρίαση κινητών αξιών
δηλαδή τμήματος του Ενεργητικού και αποτελεί υποχρέωση του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
Οι βασικές αρχές συμπεριφοράς

των Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων και των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) ορίζεται με την
υπ αριθ. 1/462/7.2.2008 και 7/576/3.2.2011 αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
σκοπός τους είναι η θέσπιση κανόνων που διέπουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά
των Εταιρειών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων ώστε να:


διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να υποστηρίζεται η ανάπτυξη
της κεφαλαιαγοράς



διασφαλίζεται η διενέργεια της Διαχείρισης αποκλειστικά προς το συμφέρον των
επενδυτών.
Οι βασικές αρχές συμπεριφοράς που καθορίζει ο Κανονισμός Συμπεριφοράς
αναφέρει ότι οι ΑΕΔΑΚ θα πρέπει:



Να ενεργούν έντιμα και νόμιμα κατά τη διεξαγωγή των επαγγελματικών τους
δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των συλλογικών ή ατομικών χαρτοφυλακίων που
διαχειρίζονται, και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς
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Να ενεργούν µε την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, προς το συμφέρον των
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς



Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες
που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων



Να λαμβάνουν μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και, όταν
αυτό δεν είναι δυνατόν, να μεριμνούν ώστε τα συλλογικά και ατομικά χαρτοφυλάκια
που διαχειρίζονται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης



Να τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπουν την άσκηση των
επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι
ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των πελατών
τους και η ακεραιότητα της αγοράς

*Η 2η, 3η και 4η Αρχή εφαρμόζονται και στις Α.Ε.Ε.Χ.

1.3. Διακρίσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Μια εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων διαχειρίζεται πολλά αμοιβαία που
είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η κάθε απόφαση που παίρνει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την
επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσουν δεν εφαρμόζεται σε όλα τα αμοιβαία
που διαχειρίζεται αλλά για κάθε ένα ακολουθείτε ξεχωριστή πολιτική επένδυσης που
είναι ανάλογη με αυτήν που αναγράφεται στον κανονισμό.
Έτσι λοιπόν, τα αμοιβαία κεφάλαια διαφέρουν μεταξύ τους. Τα ενημερωτικά
δελτία που παραλαμβάνονται δωρεάν από τους πελάτες τους δίνουν την δυνατότητα
να αποφασίσουν ανάλογα με τους επενδυτικούς στόχους που έχουν. Έτσι με βάση τις
επενδυτικές στρατηγικές που εφαρμόζουν μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κάποιες
κατηγορίες. Τα αμοιβαία κεφάλαια διακρίνονται σε κατηγορίες αρχικά ανάλογα με
την προέλευση (γεωγραφική κατανομή) των επενδύσεων που πραγματοποιούν και
κατόπιν με βάση το είδος των χρεογράφων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους.
Αναλυτικότερα όσον αφορά την προέλευση των επενδύσεων που πραγματοποιούν τα
Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, Εξωτερικού
και Διεθνή. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία
επενδύουν το κεφάλαιο τους σε κινητές αξίες διαπραγματεύσιμες ή μη, καταθέσεις
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και μέσα χρηματαγοράς, ομολογίες και μετοχές οι οποίες εκδίδονται από εκδότη ο
οποίος έχει την καταστατική του έδρα εντός της Ελληνικής επικράτειας. Ενώ από την
άλλη, Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία επενδύουν
το κεφάλαιο τους σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, ομολογίες και μετοχές που
εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα εκτός ελληνικών συνόρων.
Τέλος τα Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια είναι αυτά που στο ενεργητικό τους
περιλαμβάνονται κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς τα οποία εκδίδονται από
εκδότες οι οποίοι έχουν την καταστατική του έδρα τόσο εντός όσο και εκτός της
Ελλάδας.
Στη δεύτερη κατηγορία δηλαδή ανάλογα με το είδος των χρεογράφων στα
οποία επενδύουν το ενεργητικό τους τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε
Μετοχικά, σε Ομολογιακά, σε Μικτά, σε Σταθερού Εισοδήματος, σε Διαχείρισης
Διαθεσίμων και σε Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Fund of Funds). Οι παγκόσμιες
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στην πιο ελεύθερη
διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Με την απελευθέρωση τις
κίνησης των κεφαλαίων δίνεται η δυνατότητα σε επενδυτές να τοποθετήσουν τα
κεφάλαια τους σε τίτλους κοινοτικών και μη κοινοτικών χωρών. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο τα αμοιβαία κεφάλαια χωρίζονται σε δέκα κατηγορίες ανάλογα με την
επενδυτική στρατηγική που ακολουθούν. Έτσι οι κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων
έχουν ως εξής:
• Αμοιβαία Κεφάλαια μετοχικά
• Αμοιβαία Κεφάλαια ομολογιών
• Αμοιβαία Κεφάλαια μικτά
• Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθέσιμων
• Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος
• Αμοιβαία Κεφάλαια ειδικών κατηγοριών
• Αμοιβαία Κεφάλαια δεικτών
• Αμοιβαία Κεφάλαια Fund of Funds
• Αμοιβαία Κεφάλαια Ε.Τ.F.
• Αμοιβαία Κεφάλαια Unit Linked
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1.3.1. Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds)
Τα Μετοχικά Α/Κ επενδύουν κυρίως σε μετοχές δηλαδή η επένδυση υπερβαίνει το
65% του ενεργητικού τους και διακρίνονται σε μετοχικά εσωτερικού, εξωτερικού και
διεθνή. Τα μετοχικά εσωτερικού επενδύουν κυρίως στο ελληνικό χρηματιστήριο,
ενώ

τα μετοχικά εξωτερικού κυρίως σε ξένα χρηματιστήρια. Σε ορισμένες

περιπτώσεις το ποσοστό του ενεργητικού των Μετοχικών Α/Κ, το οποίο επενδύεται
σε μετοχές, είναι δυνατό να υποχωρήσει κάτω από το 65%, αλλά ο μέσος όρος κάθε
ημερολογιακού τριμήνου πρέπει να υπερβαίνει αυτό το όριο. Εάν σε μέσο
όρο

τριμήνου υποχωρήσουν κάτω από το 52% πρέπει να το γνωρίσουν στους

μεριδιούχους τους. Επίσης αν σε οποιαδήποτε μέρα υποχωρήσουν κάτω από 58,5%
πρέπει να το ανακοινώσουν αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Με αυτά τα μέτρα επιτυγχάνεται να διατηρείται η μορφή του Α/Κ, ώστε να
είναι της ίδιας πάντα κατηγορίας με αυτήν που έχει επιλέξει ο επενδυτής. Όσοι
επενδύουν σε μετοχικά, πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν κάποιο κίνδυνο,
όση και αν είναι η ικανότητα των διαχειριστών. Ο κίνδυνος είναι ανάλογος με το
συντηρητικό ή επιθετικό χαρακτήρα που έχει το Α/Κ στο οποίο γίνεται η επένδυση.
Βεβαίως ανάλογη με τον κίνδυνο που επιθυμούν να αναλάβουν οι επενδυτές είναι και
η απόδοση του Α/Κ, η οποία μπορεί να είναι σημαντική σε περιόδους ανοδικής
πορείας των αγορών ή το αντίθετο σε περιόδους πτωτικής πορείας,
Πάντως έχει αποδειχθεί ότι εφόσον ο επενδυτής έχει μακροπρόθεσμη
στρατηγική, αυτή η κατηγορία έχει μακροπρόθεσμα, ικανοποιητικότερη απόδοση από
άλλες εναλλακτικές μορφές επενδύσεων.

1.3.2. Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds)
Ο στόχος αυτής της κατηγορίας Α/Κ είναι να προσφέρουν στους επενδυτές υψηλό
τρέχον εισόδημα και προστασία κεφαλαίου. Επενδύουν τουλάχιστον 65% του
Ενεργητικού τους σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα,, ενώ η επένδυση σε μετοχές δεν
μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του Ενεργητικού του Α/Κ. Ομόλογο είναι
ένα μακροπρόθεσμο δάνειο όπου ο δανειζόμενος συμφωνεί να πληρώνει στον
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δανειστή ένα συγκεκριμένο τόκο στη διάρκεια του δανείου και κατόπιν να εξοφλήσει
το δάνειο στη λήξη του. Εκδότης ομολόγων μπορεί να είναι το Δημόσιο, οι Τράπεζες,
Εταιρίες κλπ. Αγοράζοντας πακέτα ομολογιακών δανείων πετυχαίνουν εκπτώσεις
στην τιμή και εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αποδόσεις στους επενδυτές. Παρόλο που
είναι λιγότερο ριψοκίνδυνα από τα μετοχικά Α/Κ, η κατηγορία αυτή είναι ευάλωτη
στον επιτοκιακό κίνδυνο. Τα Ομολογιακά Α/Κ απευθύνονται σε επενδυτές που
επιθυμούν τη μεγιστοποίηση του τρέχοντος εισοδήματος και οι οποίοι είναι
διατεθειμένοι να αναλάβουν μόνο περιορισμένο επίπεδο κινδύνου.
Όπως τα Μετοχικά Α/Κ έτσι και αυτά διακρίνονται σε Α/Κ εσωτερικού,
εξωτερικού και διεθνή. Όσοι επενδύουν σε αυτή τη κατηγορία αναλαμβάνουν
μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τα Μετοχικά Α/Κ, ενώ αντίστοιχα και οι αποδόσεις
τις οποίες απολαμβάνουν είναι μικρότερες. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Ομολογιακά
Α/Κ που κάνουν χρήση της ευχέρειας να επενδύουν μέχρι το 10% του ενεργητικού
τους σε μετοχές, μπορούν να προσφέρουν αυξημένες αποδόσεις και το αντίθετο,
ανάλογα με την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

1.3.3. Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια (Balanced /mixed funds)
Επενδύουν σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (μετοχές, ομολογίες, κλπ) αλλά με
ποσοστό μικρότερο του 65% του ενεργητικού τους σε κάθε κατηγορία επένδυσης.
Προσφέρουν στους επενδυτές υψηλό τρέχον εισόδημα και κάποια κεφαλαιακή
απόδοση αλλά όχι σταθερότητα κεφαλαίου. Γενικότερα θεωρούνται μέσου επιπέδου
κινδύνου. Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που αναλαμβάνουν μικρότερο
κίνδυνο σε σχέση με τα αμιγώς μετοχικά Α/Κ αλλά μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με
τα αμιγώς ομολογιακά Α/Κ.

1.3.4. Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (Money market
funds)
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων επενδύουν κυρίως (άνω του 65% του
ενεργητικού τους) σε προϊόντα χρηματαγοράς τα οποία έχουν υψηλή ρευστότητα
και δευτερεύοντος σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και σε μετοχές (με την
προϋπόθεση όμως ότι η επένδυση σε μετοχές δεν υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού
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τους). Ως προϊόντα χρηματαγοράς ορίζονται τα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία έχουν
χρονική διάρκεια έως ένα έτος. Τέτοιου είδους προϊόντα είναι τα έντοκα γραμμάτια,
τα repos, οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι διατραπεζική αγορά δανεισμού και
συναλλάγματος. Τα προϊόντα χρηματαγοράς θεωρούνται οι ασφαλέστερες επενδύσεις
καθώς προσφέρουν μια σταθερή και συνήθως εκ των προτέρων γνωστή απόδοση,
ιδιαίτερα όταν η αγορά δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις. Γενικότερα δεν αποδίδουν
κεφαλαιακά κέρδη αλλά αποτελούν μια ελκυστική λύση συγκρινόμενα με τα
τραπεζικά καταθετικά προϊόντα γιατί συνήθως προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις
και μεγαλύτερη ρευστότητα. Τα Αμοιβαία αυτά Κεφάλαια απευθύνονται κυρίως σε
ιδιαίτερα συντηρητικούς επενδυτές που επιθυμούν υψηλή σταθερότητα κεφαλαίου,
ικανοποιητική εισοδηματική απόδοση και άμεση ρευστότητα καθώς επίσης και σε
επενδυτές με βραχυχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. Και σε αυτή τη κατηγορία Α/Κ
επιτρέπεται η επένδυση ενός ποσοστού μέχρι 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές.
Βεβαίως σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνεται ένα ποσοστό κινδύνου από το Α/Κ
και αντίστοιχα από τον επενδυτή.

1.3.5. Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος (Fixed-Income
Funds)
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος επενδύουν το Ενεργητικό τους σε
επενδύσεις που έχουν μια σίγουρη απόδοση σε μικρό χρονικό διάστημα. Στόχος τους
είναι να προσφέρουν στους επενδυτές υψηλό τρέχον εισόδημα και προστασία
κεφαλαίου. Τέτοιες επενδύσεις είναι τα Ομόλογα και τα Έντοκα Γραμμάτια του
Δημοσίου, που κατά το πλείστον έχουν μηδενικό κίνδυνο και πολύ μικρή απόδοση,
ομόλογα κρατικών εταιρειών ή τραπεζών, καθώς και ομολογίες επιλεγμένων
ελληνικών και ξένων εταιρειών με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα δηλαδή να είναι
υγιής οικονομικά ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν τη μεγιστοποίηση
του τρέχοντος εισοδήματος και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μόνο ένα
περιορισμένο επίπεδο κινδύνου. Συγκριτικά με τα ομολογιακά Α/Κ είναι λιγότερο
ριψοκίνδυνα , αλλά εξακολουθούν να είναι ευάλωτα στον επιτοκιακό κίνδυνο. Αυτού
του είδους οι τοποθετήσεις έχουν χαρακτηριστικό τρόπο να αποδίδουν την απόδοση
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τους. Η απόδοση αυτών έχει την μορφή τόκου ο οποίος είναι συγκεκριμένος και
σταθερός. Οι τόκοι αποδίδονται στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. η οποία τους μεταβιβάζει στους
μεριδιούχους ανάλογα με το ποσοστό των μεριδίων .

1.3.6. Αμοιβαία Κεφάλαια ειδικών κατηγοριών (Specialty Funds)
Τα αμοιβαία αυτής της κατηγορίας επενδύουν κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων
μετοχών του ιδίου κλάδου. Η διασπορά αυτή γίνεται με σκοπό να μπορέσουν να
μειώσουν το κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει ένας βασικός κίνδυνος που
μπορεί να τα επηρεάσει και αυτός οφείλεται στις ακραίες μεταβολές της οικονομικής
κατάστασης σε κάποιο κλάδο της οικονομίας. Εξαιτίας αυτών των αυξομειώσεων
καταφέρνει το αμοιβαίο να επιτύχει πολύ υψηλά κέρδη σε περιόδους άνθισης αλλά
αντίθετα, σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας αντιμετωπίζει μεγάλες πτώσεις και
ζημίες. Γι' αυτό τον λόγο οι διαχειριστές του συνήθως επιλέγουν να επενδύσουν ένα
μέρος του κεφαλαίου του αμοιβαίου σε μετοχές διαφορετικού κλάδου ή ακόμα και σε
ομολογίες ή σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Αυτό έχει ως σκοπό να περιοριστούν
σημαντικά οι κίνδυνοι της απώλειας του κεφαλαίου τους.

1.3.7. Αμοιβαία κεφάλαια δεικτών
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να τοποθετηθούν επενδυτές που θέλουν να αποφύγουν
τον κίνδυνο και να λάβουν ένα μικρό μεν, φυσιολογικό δε κέρδος. Επίσης, λόγω της
φύσης του αμοιβαίου αυτού, μπορούν να τοποθετηθούν και όσοι θέλουν να
ακολουθήσουν μια πιο επιθετική πολιτική επένδυσης και να ρισκάρουν περισσότερο
ώστε να λάβουν μεγαλύτερα κέρδη.
Γενικότερα, όσοι επενδύουν σε μία τέτοια κατηγορία αμοιβαίου, είναι σαν να
επενδύουν σε μετοχές, ομολογίες, εμπορεύματα και γενικά σε όλους τους
χρηματιστηριακούς τίτλους που απαρτίζουν έναν δείκτη. Ο δείκτης αυτός μπορεί να
σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς ή και ακόμα και με συγκεκριμένα
εμπορεύματα. Στα υπέρ του αμοιβαίου αυτού είναι πως ο επενδυτής δεν είναι
υποχρεωμένος να παρακολουθεί μια πληθώρα μετοχών ή ομολογιών, αλλά απλά και
μόνο την πορεία του δείκτη. Έτσι εξοικονομείται και χρόνος αλλά μειώνονται και τα
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έξοδα καθώς δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν συμβούλους και αναλυτές για
να γίνεται αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου.

1.3.8. Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Fund of
Funds)
Η νέα αυτή κατηγορία των αμοιβαίων, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στην χώρα
μας είναι η κατηγορία των Fund of Funds. Ξεκίνησαν στην ελληνική αγορά το 2005
και συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Σήμερα υπάρχουν στο σύνολο περίπου 20
αμοιβαία κεφάλαια Funds of Funds από όλες τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις τράπεζες, τα
οποία επενδύουν σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων είτε από την εγχώρια, είτε
από την παγκόσμια αγορά. Το βασικό τους χαρακτηριστικό, που συνάμα είναι και
πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως επενδύουν πάνω σε άλλα Αμοιβαία διαφόρων
μορφών επιτυγχάνοντας μια επενδυτική στρατηγική που ανταποκρίνεται στις
προτιμήσεις των επενδυτών. Αυτό σημαίνει πως κάποιος που συμμετέχει σε ένα
τέτοιο αμοιβαίο, απευθείας διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο του και κάνει μια
μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου. Ίσως είναι τα μοναδικά αμοιβαία τα οποία
προσφέρουν μεγάλη απόδοση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με πολύ μικρό ρίσκο,
πράγμα πολύ σημαντικό γιατί όπως είπαμε η σχέση κινδύνου και απόδοσης είναι
ανάλογη. Επιπλέον, ανάλογα με το τι είδους επενδυτική στρατηγική θέλει να
ακολουθήσει ο καθένας, γίνεται η καταλληλότερη διασπορά των κεφαλαίων του στα
διάφορα αμοιβαία ανά τον κόσμο και έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος του.
Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι πως, καθώς επενδύουν πάνω σε άλλα αμοιβαία
κεφάλαια, είναι σαν να επενδύουν πάνω σε πληροφορίες και γνώσεις άλλων
επενδυτών, συμβούλων, χρηματιστών ανά τον κόσμο, καθώς θα ποντάρουν στις
εκτιμήσεις τους από την αρχική επιλογή που έκαναν αυτοί και μάλιστα χωρίς να είναι
υποχρεωμένοι να πληρώσουν τον καθένα ξεχωριστά.

1.3.9. Αμοιβαία Κεφάλαια Ε.Τ.F.
Τα νέα Αμοιβαία Κεφάλαια (Ε.Τ.F.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία
εκδίδονται από ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και
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εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Τα Ε.Τ.F. αγοράζονται και
πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω
των Μελών του, όπως ακριβώς και οι μετοχές. Ένα Ε.Τ.F. δίνει τη δυνατότητα στον
επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσης του μέσω της
έκθεσης σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ενώ έχει ως κύριο επενδυτικό
στόχο την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριμένου δείκτη. Τα αρχικά Ε.Τ.F.
σημαίνουν Exchanged Traded Funds. Στην Ελλάδα τα Ε.Τ.F. είναι γνωστά με τα αρχικά
Δ.Α.Κ. που σημαίνει διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.
Τα Ε.Τ.F. αμοιβαία κεφάλαια ξεκίνησαν από τις Η.Π.Α το 1994. Μέχρι και
σήμερα κυριαρχούν στο κλάδο τους με 204 Ε.Τ.F. αμοιβαία κεφάλαια και με
ενεργητικό 304 δις $. Στην Ευρώπη το πρώτο Ε.Τ.F. ξεκίνησε το 2000. Το αμοιβαίο
αυτού του τύπου τώρα διαθέτει 165 αμοιβαία κεφάλαια με ενεργητικό της τάξεως των
54,9 δις $. Στα τέλη του 2005 υπήρχαν 453 Ε.Τ.F., με κεφάλαια της τάξεως των 416,8
δις $ έναντι 336 αμοιβαίων με κεφάλαια 310 δις $ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.
Στις 31 Ιουλίου σε όλο τον κόσμο υπήρχαν 584 αμοιβαία κεφάλαια Ε.Τ.F., με το
συνολικό ενεργητικό να έχει διαμορφωθεί σε 486,6 δις $. Το μεγαλύτερο μέρος από
το παραπάνω ποσό αφορά Αμερικανούς διαχειριστές (για την ακρίβεια το 72%), ενώ
στην Ευρώπη το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Τα Ε.Τ.F. έχουν ένα μεγάλο
αριθμό πλεονεκτημάτων. Το πρώτο πλεονέκτημα ενός Ε.Τ.F. εντοπίζεται στο κόστος
επειδή οι ετήσιες αναλογίες δαπάνης ενός Ε.Τ.F. είναι πολύ χαμηλές και μερικές
φορές τα έξοδα διάθεσης, μάρκετινγκ, διανομής και λειτουργίας για ένα μετοχικό
Ε.Τ.F. είναι αρκετά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα έξοδα που χρεώνουν πολλά
παραδοσιακά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επίσης, για ένα μετοχικό Ε.Τ.F., οι
ετήσιες διοικητικές αμοιβές κυμαίνονται από 0,09% έως 0,99% της αξίας του
ενεργητικού. Για την αγορά μετοχών του Ε.Τ.F. από ιδιώτες επενδυτές ισχύουν οι
χρεώσεις των χρηματιστηριακών εταιρειών για συναλλαγές σε μετοχές.

1.3.10.

Αμοιβαία Κεφάλαια Unit Linked

Μια τελείως ξεχωριστή κατηγορία, στην οποία όμως δεν μπορεί να επενδύσει ο
πελάτης, αν δεν επιθυμεί ασφαλιστική κάλυψη είναι τα unit linked. Τα προϊόντα αυτά
είναι ένας συνδυασμός ασφαλιστικών προϊόντων και αμοιβαίων κεφαλαίων. Στην
ουσία είναι ασφάλειες του κλάδου ζωής των οποίων το αποταμιευτικό μέρος της
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ασφάλειας επενδύεται σε αμοιβαία κεφαλαία. Τα αμοιβαία μπορεί να είναι
εσωτερικού αλλά και εξωτερικού τα οποία όμως τα διαχειρίζεται η ίδια η
ασφαλιστική εταιρεία με ειδικό κανονισμό. Ακόμη, ο λήπτης της ασφάλειας έχει την
δυνατότητα να επιλέξει την επένδυση. Αυτό που έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία είναι
το γεγονός πως σε αυτή και μόνο την ιδιαίτερη κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων ο
πελάτης μπορεί να παίξει τον ρόλο του επενδύτη. Έχει το δικαίωμα να επενδύσει το
αποταμιευμένο κεφάλαιο σε αμοιβαίο της αρεσκείας του και να διαμορφώσει ο ίδιος
το επενδυτικό προφίλ του ασφαλιστηρίου. Με τον τρόπο αυτό το βάρος επενδυτικού
ρίσκου μεταβιβάζεται στον πελάτη ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος για τις
επενδυτικές του επιλογές.
Η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Unit Linked έγινε στην Μεγάλη Βρετανία
κοντά στο 1960. Μετά από μια σταδιακή ανάπτυξη και με την πάροδο 30 ετών τα
προϊόντα αυτά έφτασαν και στην Ελλάδα το 1990 με την απελευθέρωση της
ασφαλιστικής αγοράς.
Η λειτουργία τους διαφέρει λόγω της ύπαρξης του ασφαλιστικού θεσμού μέσα
στην επένδυση. Έτσι ο πελάτης αποφασίζει τι ασφάλιστρο θα πληρώνει και το
ασφάλιστρο χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος κατατίθεται σε ένα λογαριασμό
και από εκεί επενδύεται στα αμοιβαία κεφάλαια της αρεσκείας του ασφαλιζόμενου.
Το δεύτερο μέρος πηγαίνει στον ασφαλιστή ζωής.
Τα κεφάλια του λογαριασμού του πελάτη αυξάνονται από τις αποδόσεις των
αμοιβαίων κεφαλαίων και από τα νέα ασφάλιστρα που πληρώνει ο ασφαλισμένος.
Παρόλα αυτά κάθε μήνα η ασφαλιστική εταιρεία μειώνει τα κεφάλαια του
λογαριασμού κατά το ποσό των εξόδων του ασφαλιστηρίου και του κόστους της
ασφάλισης. Τα νέα κεφάλαια που απομένουν επανεπενδύονται σε αμοιβαία. Επίσης,
τα προϊόντα Unit Linked χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής αφού είναι τα μοναδικά στην
ελληνική αγορά που συνδυάζουν ασφαλιστικές καλύψεις με επενδυτικά προϊόντα.
Έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα και θα αποτελέσουν την βάση ώστε οι εταιρείες να
μην κοιτάνε την μονόπλευρη κάλυψη των κινδύνων του πελάτη αλλά την ουσιαστική
εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών του αναγκών.
Αυτές είναι οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων, τις οποίες αναλύσαμε
επαρκώς παραπάνω και είδαμε τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τα μειονεκτήματα
της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά. Στην αγορά οι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερη
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προτίμηση στα Funds of Funds, στα ομολογιακά, στα μετοχικά, στα μικτά και στα
αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθέσιμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που υπερτερούν περισσότερο στις προτιμήσεις των
επενδυτών

Κατηγορία

Που επενδύουν

Επίπεδο Κινδύνου

Ομολογιακά

Κυρίως σε

Χαμηλό-Μεσαίο

μακροχρόνια ομόλογα
και όχι >10% σε
μετοχές
Μετοχικά

Κυρίως σε μετοχές

Υψηλό

Μικτά

Σε όλες τις αγορές,

Μεσαίο

κυρίως ομόλογα και
μετοχές
Διαχείρισης

Κυρίως σε προϊόντα

Διαθεσίμων

της αγοράς χρήματος

Funds of Funds

Σε άλλα Α/Κ

Χαμηλό
Υψηλό

επενδυτικών
κατηγοριών

1.4. Θεσμικά όργανα
Η εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων από τη πλευρά των ΑΕΔΑΚ και των
θεματοφυλάκων είναι απαραίτητη τόσο από την πλευρά λειτουργίας της αγοράς και
των αμοιβαίων κεφαλαίων, όσο κα από νομικής άποψης. Η τήρηση των κανόνων
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είναι αρμοδιότητα των λειτουργών των αμοιβαίων κεφαλαίων, ο έλεγχος δε της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

1.4.1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς είναι
αρμόδια για την εποπτεία της
εφαρμογής των διατάξεων της
νομοθεσίας

για

κεφαλαιαγορά,

την

είναι

νομικό

πρόσωπο δημοσίου δικαίου και
λειτουργεί

αποκλειστικά

λογαριασμό

του

για

δημοσίου

συμφέροντος. Η λειτουργία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, τα έσοδα της
προέρχονται από τέλη και εισφορές των εποπτευόμενων φορέων. Ο προϋπολογισμός
της επιτροπής αυτής συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται από
τον αρμόδιο υπουργό, δηλαδή τον υπουργό οικονομίας και οικονομικών. Το
διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί βάσει του νόμου. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει
άμεση σχέση και υποβάλει όλες τις παρατηρήσεις της και τις προτάσεις, απευθείας
στον πρόεδρο της βουλής και στον υπουργό οικονομίας και οικονομικών. Ο πρόεδρος
της επιτροπής κεφαλαιαγοράς καλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την
αρμόδια επιτροπή της βουλής με σκοπό την ενημέρωση της επιτροπής αυτής για τα
θέματα την κεφαλαιαγοράς.
Στόχος

της

επιτροπής

κεφαλαιαγοράς

αποτελεί

η

διασφάλιση

της

ακεραιότητας της αγοράς, ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου και η προστασία
του επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας. Αρμοδιότητα της επιτροπή
κεφαλαιαγοράς είναι η εποπτεία ενός συνόλου ανωνύμων εταιριών. Πιο
συγκεκριμένα οι εταιρίες αυτές είναι οι εξής: ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες,
ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων, ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ανώνυμες
εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας και ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής
24

διαμεσολάβησης. Οι εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο των Αθηνών
εποπτεύονται επίσης από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της
χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τα θέματα νομιμότητας των πράξεων
που συνδέονται με την προστασία των επενδυτών. Τα μέλη διοικητικών συμβουλίων
και τα διευθυντικά στελέχη όλων των προαναφερόμενων φορέων υπόκεινται σε
εποπτικές υποχρεώσεις προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
Στους

εποπτευόμενους

από

την

επιτροπή

κεφαλαιαγοράς

φορείς

περιλαμβάνονται επίσης οι οργανωμένες αγορές και οι φορείς εκκαθάρισης, όπως η
αγορά αξιών και η αγορά παραγώγων του χρηματιστηρίου των Αθηνών και η εταιρία
«Ελληνικά Χρηματιστήρια» ως φορέας εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών
επί κινητών αξιών και επί παραγώγων αλλά και τα συστήματα αποζημίωσης
επενδυτών και διασφάλισης συναλλαγών, όπως το συνεγγυητικό κεφάλαιο και το
επικουρικό κεφάλαιο.
Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την έγκριση ενημερωτικών
δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη
διενέργεια δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη
αγορά. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές
κυρώσεις (επίπληξη,
άδειας)

χρηματικό

πρόστιμο,

αναστολή

λειτουργίας,

αφαίρεση

σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη

νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά.
Ως εθνική εποπτική αρχή, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς συνάπτει διμερείς
και πολυμερείς συμφωνίες με άλλες εποπτικές αρχές για την ανταλλαγή
εμπιστευτικών πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητας της.
Είναι ενεργό μέλος της επιτροπής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών της
κεφαλαιαγοράς και του διεθνούς οργανισμού επιτροπών κεφαλαιαγοράς.

1.4.2. Η Ένωση θεσμικών επενδυτών
Η «Ένωση θεσμικών επενδυτών» ιδρύθηκε το 1985. Είναι μία αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία στην οποία τακτικά μέλη μπορούν να είναι:
 ανώνυμες εταιρείες των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η διαχείριση
αμοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των νόμων
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3283/2004 (Α.Ε. διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων) και 2778/1999 (Α.Ε.
διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία).
 ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
των νόμων 3371/2005 (Α.Ε. επενδύσεων χαρτοφυλακίου) και 2778/1999 (Α.Ε.
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία).
 εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του νόμου 2396/1996 που
παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων
πελατών τους.

και έχει ως σκοπό της:
 την προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των μελών της
 τη μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος των μελών της
 την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της
 την προστασία του επενδυτικού κοινού
 την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων.
Η «Ένωση θεσμικών επενδυτών» είναι μέλος της «Ευρωπαϊκής ένωσης
συλλογικών επενδύσεων και Asset Management» (EFAMA) και συμμετέχει στο
διοικητικό της συμβούλιο και στις διάφορες επιτροπές της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2.1. Ιστορική αναδρομή στη διεθνή και Ελληνική αγορά
Η εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως σημείωσε αλματώδη
ανάπτυξη τα τελευταία 20-25 χρόνια, περίοδο που συμπίπτει με την πολιτική των
ιδιωτικοποιήσεων και γενικά αποδέσμευση πόρων από το δημόσιο και μεταφορά τους
στον ιδιωτικό και την παγκοσμιοποίηση των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και
κεφαλαίων. Η αρχή των επενδυτικών εταιρειών ανάγεται στις αρχές του 19ου αιώνα
στην Αγγλία όπου τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου (ΕΕΧ) βοήθησαν στη
χρηματοδότηση της αμερικάνικης οικονομίας μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Το πρώτο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο ιδρύθηκε το 1924 στις ΗΠΑ από την επενδυτική εταιρεία
Massachusetts Investors Trust. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (FEFSI) η παγκόσμια αγορά των αμοιβαίων
κεφαλαίων στο τέλος Μαρτίου 1998 ανήλθε στα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια ενώ ο
αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργούσαν στα 37.265.
Όπως είναι γνωστό, στις αρχές του αιώνα, η χρηματιστηριακή αγορά των
Η.Π.Α. χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονες ανοδικές τάσεις. Πλήθος επενδυτών
έσπευσαν να επενδύσουν τα κεφάλαια τους στο χρηματιστήριο. Το νέο, για την
εποχή, χαρακτηριστικό του Α/Κ ήταν η δυνατότητα αποχώρησης των συμμετεχόντων
όποτε θα το επιθυμούσαν. Όμως, ακόμα, δεν υπήρχε σαφές νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο για την λειτουργία των Α/Κ (ούτε στις Η.Π.Α.) και έτσι με τη
χρηματιστηριακή κρίση του 1929 πολλοί επενδυτές έχασαν τις περιουσίες τους. Το
γεγονός αυτό όμως προκάλεσε την έρευνα από την Αμερικανική Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς η οποία φυσικά διαπίστωσε σφάλματα και παραλείψεις στη
λειτουργία των Α/Κ, που διαπράχθηκαν τόσο πριν όσο και κατά την οικονομική
κρίση.
Το 1940 το Κογκρέσο ενέκρινε ένα νόμο, σταθμό διεθνώς, για το θεσμό των
Α/Κ ο οποίος ισχύει ακόμα και σήμερα ο γνωστός ως "Investment Company Act".
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Τη δεκαετία του 1950 οι επενδυτές αρχίζουν και πάλι να ενδιαφέρονται για τα Α/Κ.
ενώ στη δεκαετία του 1960 εμφανίζονται κάποιοι ευφυείς διαχειριστές οι οποίοι
καταφέρνουν να δημιουργήσουν εκπληκτικές, για τα δεδομένα της εποχής,
αποδόσεις.
Η νέα ύφεση όμως στη χρηματιστηριακή αγορά στις αρχές της δεκαετίες του
1970 γίνεται αφορμή για την αποσύνδεση των Α/Κ από το χρηματιστήριο και την
αρχή επενδύσεων σε τίτλους της χρηματαγοράς. Η κίνηση αυτή αλλάζει εντελώς το
τοπίο
και έτσι τα Α/Κ αποτελούν πια το καταφύγιο των επενδυτών σε περιόδους κρίσεων.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1970
επικρατούσε έξαρση στις αγορές μετάλλων. Έτσι τα Α/Κ επένδυαν, μέσω των
χρηματιστηρίων μετάλλων ή παραγώγων, σε χρυσό και πολύτιμα μέταλλα. Με την
επενδυτική αυτή στροφή προς όλες τις αγορές του κόσμου στην ουσία ξεκίνησε η
ανοδική πορεία των Α/Κ.
Ο θεσμός αυτός έχει ιστορία πολλών ετών στην Ελλάδα, πρόσφατα όμως
αυξήθηκαν σε αριθμό και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του ευρύτερου επενδυτικού
κοινού. Η είσοδος των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά έγινε το
1970 με την υπογραφή του Νομοθετικού Διατάγματος 608/70. Το πρώτο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο που άρχισε τη λειτουργία του το 1972 ήταν το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής
Δυναμικό» από την Εμπορική Τράπεζα. Μετά από μερικούς μήνες, στις αρχές του
1973, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην ίδρυση του «Αμοιβαίου Κεφαλαίου Δήλος
Μικτό». Για τα επόμενα 16 χρόνια τα δύο αυτά αμοιβαία κεφάλαια αποτελούσαν
ολόκληρη την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς δεν ιδρύθηκε
κάποιο άλλο.
Οι λόγοι για τους οποίους δεν εισήχθησαν άλλα αμοιβαία κεφάλαια στην
αγορά, ανάγονται σε μια σειρά από πολιτικά και οικονομικά γεγονότα. Η ρευστότητα
στην πολιτική ζωή που έφερε η Μεταπολίτευση και η εναλλαγή της εξουσίας
οδήγησε το χρηματιστήριο σε πτωτική πορεία και σε αφάνεια. Η καθυστέρηση της
ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς και το σύστημα κανόνων που ίσχυε απέτρεψε τη
δημιουργία ενός υγιούς και σταθερού πλαισίου, καθώς και την εισαγωγή
χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως οι ομολογίες και τα έντοκα γραμμάτια
δημοσίου. Έτσι, δεν υπήρχε αντικείμενο εργασιών για τα αμοιβαία κεφάλαια πέρα
των μετοχικών που κι αυτά, όμως, αντιμετώπιζαν πρόβλημα διαχείρισης λόγω
πτωτικής πορείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Το ενδιαφέρον για την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εμφανίζεται ξανά στο
τέλος της δεκαετίας του 1980 λόγω της θέσπισης σειράς μέτρων για την
φιλελευθεροποίηση ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αναμενόμενη
αναγέννηση

του

Χρηματιστηρίου

Αθηνών

αναβίωσε

το

ενδιαφέρον

των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επεκταθούν στον χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Έτσι, κατά το 1989 ιδρύεται ένα αμοιβαίο κεφάλαιο από την Interamerican. Στη
συνέχεια, μέσα στο 1990, ιδρύονται τέσσερα ακόμα από άλλους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρείες. Η τάση ανάπτυξης της αγοράς αμοιβαίων
κεφαλαίων συνεχίστηκε με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς στα επόμενα χρόνια, με
αποτέλεσμα στο τέλος του 1998 να υπάρχουν 178 ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια και
81 ξένων κεφαλαιαγορών.
Τον Νοέμβριο του 2004 ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή νέος νόμος
(3283/2004) για τα αμοιβαία κεφάλαια και τις Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), σύμφωνος με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη
βοήθεια και του νόμου αυτού, δημιουργούνται νέες δυνατότητες και νέα δυναμική για
τα Α/Κ και τις Α.Ε.Δ.Α.Κ., διευκολύνεται η κυκλοφορία προϊόντων και εταιρειών
στις χώρες της Ε.Ε., δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων, ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση, αυξάνεται η πληροφόρηση των
επενδυτών και παράλληλα, προστατεύονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματά τους.
Στα τέλη του 2005, στην Ελληνική Αγορά υπήρχαν 25 Α.Ε.Δ.Α.Κ. που
διαχειρίζονταν 258 συνολικά Α/Κ, με συνολικό ενεργητικό περίπου 27,9 δισ. ευρώ.
Στις

αρχές

Απριλίου

του

2008

στην

ελληνική

χρηματαγορά

διαπραγματευόταν 259 αμοιβαία κεφάλαια, από τα οποία τα 155 εσωτερικού και τα
104 εξωτερικού. Το σύνολό τους αποτελούταν από 92 μετοχικά (33 εξ.–59 εσωτ.), 62
ομολογιακά (38 εξ.– 24 εσωτ.), 49 μικτά (21 εξ.–28 εσωτ.) και 26 αμοιβαία κεφάλαια
διαχείρισης διαθεσίμων (5 εξ.–21 εσωτ.). Επίσης, υπάρχουν και 30 αμοιβαία
κεφάλαια (7 εξ.–23 εσωτ.), αποκαλούμενα ως “funds of funds”, 31 από τα οποία
εισήχθησαν στην ελληνική αγορά με τον νόμο 3283/2004 και σταδιακά κερδίζουν
έδαφος και στην Ελλάδα. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι επενδύουν σε άλλα
αμοιβαία κεφάλαια, εξασφαλίζοντας καλύτερη διασπορά. Το συνολικό ενεργητικό
της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων την περίοδο αυτή αγγίζει τα 21,5 δισ. ευρώ.

29

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ ανά έτος 1999-2011
1999 2011 με βάση το ενεργητικό
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 07/01/1999

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 10/01/2000

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 08/01/2001
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 07/01/2002

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 10/01/2003

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 12/01/2004
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.7
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 10/01/2005

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.8
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 10/01/2006

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.9
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 10/01/2007
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.10
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 10/01
10/01/2008

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.11
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 09/01/2009

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.12
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 08/01/2010
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.13
Σύνθεση συνολικής αγοράς Α/Κ με βάση το ενεργητικό 07/01/2011
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ακολουθεί η ερμηνεία του νόμου 1969/30.10.1991. Ο νόμος αυτός αφορά στη
σύσταση και λειτουργία του Α/Κ και αποτελεί έγκυρη πηγή πληροφόρησης των
μεριδιούχων και όλων όσοι ασχολούνται με την προώθηση των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων.

1. Διαδικασίες Σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Υποχρεώσεις

του
Η άδεια σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χορηγείται, αφού υποβληθούν στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
 Αίτηση από την Α.Ε. Διαχείρισης.
 Αναλυτικός κατάλογος των στοιχείων του Ενεργητικού του Α/Κ, αξίας τουλάχιστον
600.000 ευρώ.
 Δήλωση Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να κατατίθενται σ' αυτή
τα στοιχεία του Ενεργητικού του Α/Κ και να ασκεί τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα.
 Ο Κανονισμός του Α/Κ υπογεγραμμένος από την Α.Ε. Διαχείρισης και το
Θεματοφύλακα.
Η Α.Ε. Διαχείρισης έχει την υποχρέωση, μέσα σε τρεις μήνες από τη χορήγηση της
άδειας σύστασης του Α/Κ, να προσκομίσει στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς βεβαίωση από
το Θεματοφύλακα για την κατάθεση σ' αυτόν των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του

35

Α/Κ. Σε περίπτωση μη τηρήσεως του όρου αυτού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ανακαλεί την άδεια σύστασης του Α/Κ.
Ακόμη, απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του Α/Κ πριν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως η άδεια σύστασης του Α/Κ και πριν υποβληθεί στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση σ' αυτόν των στοιχείων
του Ενεργητικού του Α/Κ (Άρθρο 17 παρ. 5).

2. Νομική Μορφή του Α/Κ (Άρθρο 18)
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι Νομικό Πρόσωπο. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται
δικαστικά και εξώδικα από την Α.Ε. Διαχείρισης και δεν ευθύνονται για πράξεις της Α.Ε.
Διαχείρισης. Η διάρκεια λειτουργίας του Α/Κ δεν περιορίζεται χρονικά.

3. Μερίδια (Άρθρο 19)
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε
ισάξια τμήματα, τα οποία ονομάζονται Μερίδια.
Το Μερίδιο συνιστά τη μονάδα συμμετοχής του επενδυτή στο σύνολο του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η κατοχή μεριδίου αποδεικνύεται με την κατοχή ονομαστικών τίτλων που εκδίδονται
από την Α.Ε. Διαχείρισης προσυπογραφόμενες από το Θεματοφύλακα.
Οι τίτλοι μεριδίου μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια. Κάθε
τίτλος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:


Την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.



Τον αριθμό της άδειας συστάσεως του Α/Κ.



Τις επωνυμίες της Α.Ε. Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα.



Τον αριθμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο.



Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της κατοικίας του μεριδιούχου.



Βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μεριδίου.
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4. Διάθεση Μεριδίων (Άρθρο 20)
Η πώληση των μεριδίων του Α/Κ προϋποθέτει τις εξής ενέργειες από πλευράς του
υποψήφιου μεριδιούχου:


Υποβολή γραπτής ενυπόγραφης αίτησης προς την Α.Ε. Διαχείρισης.



Αποδοχή του κανονισμού του Α/Κ.



Πλήρη καταβολή στο Θεματοφύλακα της τιμής διάθεσης των μεριδίων
σε μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η Α.Ε. Διαχείρισης δεχθεί τις τελευταίες.



Η Α.Ε. Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τα μερίδια και μέσω
αντιπροσώπων.

5. Αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Άρθρο
21)
Η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής στο Α/Κ αποφασίζεται από την Α.Ε.
Διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Α/Κ.

6. Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Άρθρο 22)
O κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πρέπει να καλύπτει όλα τα πιο
κάτω:
 Την ονομασία του Α/Κ και τις επωνυμίες της Α.Ε. Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα.
 Το σκοπό του Α/Κ, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οι
οικονομικοί στόχοι του, η επενδυτική του πολιτική και οι μέθοδοι δανειοδοτήσεως του
(σύμφωνα με το άρθρο 37).
 Το είδος των κινητών αξιών, στις οποίες θα μπορεί να επενδύεται η περιουσία του
Α/Κ.
 την τιμή των μεριδίων του Α/Κ κατά το χρόνο σύστασης του.
 Την προμήθεια που

καταβάλλει ο

μεριδιούχος

στην Α.Ε.

Διαχείρισης

κατά τη διάθεση ή την εξαγορά των μεριδίων.
 Τις αμοιβές που καταβάλλει το Α/Κ στην Α.Ε. Διαχείρισης και στο θεματοφύλακα.
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 Το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του Α/Κ.
 Τους όρους διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων.
 Αναφορά ότι η διάρκεια του Α/Κ είναι αορίστου χρόνου.

7. Τροποποίηση του Κανονισμού του Α/Κ (Άρθρο 23)
Η τροποποίηση γίνεται από κοινού από την Α.Ε. Διαχείρισης και από το
θεματοφύλακα, μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γίνονται γνωστές στους μεριδιούχους, οι οποίοι
και δεσμεύονται από αυτές. Για το λόγο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους
μεριδιούχους να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους εντός τριών μηνών από την
ημέρα που τους κοινοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις.

8. Πληροφόρηση - Ενημέρωση των μεριδιούχων και μη (Άρθρο 24)
Η Α.Ε. Διαχείρισης παραδίδει δωρεάν στον υποψήφιο μεριδιούχο ενημερωτικό
υλικό για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, το οποίο έχει
συνταχθεί από αυτή και έχει υποβληθεί και στη\ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το δελτίο αυτό περιέχει τα εξής στοιχεία:
 Τον Κανονισμό του Α/Κ.
 Την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της Α.Ε. Διαχείρισης.
 Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/20, της
αρμόδιας διοικητικής αρχής για τη σύσταση και τη. έγκριση του καταστατικού της
εταιρείας.
 Μνεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Α.Ε. Διαχείρισης
 Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που διοικούν την Α.Ε. Διαχείρισης
 Τη διεύθυνση του Θεματοφύλακα.
 Την επωνυμία και την ιδιότητα του εξωτερικού συμβούλου επενδύσεων του Α/Κ.
 Βασικά σημεία της σύμβασης μεταξύ της Α.Ε. Διαχείρισης και του συμβούλου
επενδύσεων, εφόσον την αμοιβή του την καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
 Άλλα στοιχεία, που δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να διαμορφώσει πληρέστερη
εικόνα για το αμοιβαίο κεφάλαιο.
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 Την τελευταία ετήσια έκθεση του Α/Κ, καθώς και τις μεταγενέστερες τριμηνιαίες
εκθέσεις, εάν έχουν εκδοθεί.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης αποφασίσει τη διαφημιστική προβολή του
Α/Κ με σκοπό την πώληση των μεριδίων, πρέπει στις διαφημίσεις να αναφέρεται ο τόπος
διάθεσης του ενημερωτικού δελτίου και να επισημαίνεται ότι το Α/Κ δεν έχει εγγυημένη
απόδοση.

9. Εξαγορά μεριδίων (Άρθρο 25)
Όταν ο μεριδιούχος αποφασίσει να πωλήσει τα μερίδια του, η Α.Ε. Διαχείρισης
είναι υποχρεωμένη να τα αγοράσει (Άρθρο 25). Προϋπόθεση για την πώληση των μεριδίων
του μεριδιούχου είναι η υποβολή γραπτής αίτησης στην Α.Ε. Διαχείρισης. Εκείνη, με τη
σειρά της, θα ακυρώσει τους τίτλους των μεριδίων που εξαγοράζονται.
Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε
ημέρες από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για την εξαγορά των μεριδίων. Σε
ειδικές, εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να ανασταλεί η εξαγορά των μεριδίων για
χρονικό διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Α/Κ (ως
ειδική περίπτωση π.χ. θεωρείται η μη λειτουργία του Χρηματιστηρίου). Η αναστολή
της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκληση της δημοσιεύονται σε μία ημερήσια οικονομική
εφημερίδα των Αθηνών. Η τιμή εξαγοράς προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου
της ίδιας ημέρας κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

10. Περί Α.Ε. Διαχείριση ( άρθρο 26)
Η Α.Ε. Διαχείρισης έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
και μπορεί να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός Α/Κ. Η Εταιρεία Διαχείρισης διέπεται
από τις διατάξεις του νόμου αυτού και από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων
Εταιρειών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Διαχείρισης καταβάλλεται σε μετρητά και έχει
ελάχιστο ύψος 1.200.000 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά
τη σύσταση της Εταιρείας. Τα 2/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.
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Διαχείρισης πρέπει να ανήκουν σε ανώνυμη εταιρεία, που να έχει ελάχιστο ολοσχερώς
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 1.200.000 ευρώ ή το ισόποσο τους σε ξένο νόμισμα.
Απαγορεύεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο
της Α.Ε. Διαχείρισης σε ποσοστό άνω του 50%.

11. Άδεια σύστασης της ΑΕ. Διαχείρισης (Άρθρο 27)
Για να χορηγηθεί άδεια σύστασης στην ΑΕ Διαχείρισης τίθεται ως ευνόητη
προϋπόθεση αφενός η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών
και αφετέρου η χορήγηση άδειας λειτουργίας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για
τη χορήγηση της εν λόγω άδειας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:


Η οργάνωση της εταιρείας.



Τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρείας.



Η αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν.



Η καταλληλότητα των ιδρυτών όσον αφορά τη χρηστή λειτουργία της εταιρείας και
των διαχειριζόμενων από αυτήν Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σε περίπτωση που κάποιο
από τα πιο κάτω στοιχεία τροποποιηθεί, θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:



Το καταστατικό της Α.Ε. Διαχείρισης



Η μετοχική σύνθεση της Α.Ε. Διαχείρισης



Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου



Τα πρόσωπα που χαράσσουν την επιχειρηματική πολιτική
και



Τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία.

Εάν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία θεωρηθούν αναξιόπιστα, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ζητεί από την εταιρεία την απομάκρυνση τους.
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12. Περί μετοχών της Α.Ε. Διαχείρισης
Οι μετοχές της Α.Ε, Διαχείρισης είναι ονομαστικές. Στην περίπτωση κατά την
οποία η μεταβίβαση μετοχών καθιστά μέτοχο κάτοχο άνω του 10% του μετοχικού
κεφαλαίου χωρίς την άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η μεταβίβαση θεωρείται
άκυρη.

13. Περί ευθύνης της Α.Ε. Διαχείρισης (Άρθρα 28 - 29)
Η Α.Ε. Διαχείρισης, με την επιφύλαξη του άρθρου 47, ευθύνεται για κάθε αμέλεια
ως προς τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Α.Ε. Διαχείρισης απαγορεύεται
να παραιτηθεί από τη διαχείριση του Α/Κ, αν δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του Α/Κ από άλλη Α.Ε. Διαχείρισης.

14. Περί Θεματοφύλακα (Άρθρο 30)
Το ενεργητικό του Α/Κ κατατίθεται προς φύλαξη σε Τράπεζα που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα, η οποία ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα. Επιτρέπεται, όμως, να
αναθέτει ο Θεματοφύλακας τη φύλαξη κινητών αξιών σε άλλη Τράπεζα, αρκεί αυτό να
αναφέρεται στον Κανονισμό του Α/Κ. Ακόμη, επιτρέπεται να ανατίθεται από το
Θεματοφύλακα σε Τράπεζα της αλλοδαπής η φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών και
ελληνικών κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο.
Ο Θεματοφύλακας, δηλαδή, φυλάσσει τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ.
Εκτελεί, όμως, ταυτόχρονα και καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Α.Ε.
Διαχείρισης. Σε περίπτωση που οι εντολές της Α.Ε. Διαχείρισης προσκρούουν στο Νόμο
ή στον Κανονισμό του Α/Κ, τότε δεν τις εκτελεί, προσβλέποντας στην προστασία των
επενδυτών.
Ο Θεματοφύλακας υπογράφει:
Την ετήσια έκθεση του Α/Κ.
Τις εκθέσεις που συντάσσονται ανά τρίμηνο, εξάμηνο και εννεάμηνο κάθε
ημερολογιακού έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία της ετήσιας έκθεσης,
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προσαρμοσμένα στις τρέχουσες αλλαγές της περιόδου.
Τις συνοπτικές καταστάσεις του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεση κερδών -που δημοσιεύονται στο
τέλος κάθε χρήσης σε ημερήσια οικονομική και πολιτική εφημερίδα.

15. Ευθύνη του Θεματοφύλακα
O θεματοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Α.Ε. Διαχείρισης και στους
μεριδιούχους για κάθε αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Η Α.Ε. Διαχείρισης υποχρεώνεται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των
εντολών της από πλευράς του Θεματοφύλακα.

16. Παραίτηση Θεματοφύλακα (Άρθρο 31)
Για να υποβάλει παραίτηση ο Θεματοφύλακας πρέπει να έχει ειδοποιήσει την Α.Ε.
Διαχείρισης τρεις μήνες πριν από την υποβολή της παραίτησης του. Η Α.Ε. Διαχείρισης
θα προτείνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το νέο Θεματοφύλακα, προκειμένου η
τελευταία να εγκρίνει το διορισμό του. Σε περίπτωση που η Α.Ε. Διαχείρισης
καθυστερήσει να προτείνει νέο θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση Θεματοφύλακα.
Όταν γίνει ο διορισμός του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς θα του παραδώσει,
βάσει πρωτοκόλλου, τις κινητές αξίες και όλη την περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο παραιτηθείς Θεματοφύλακας θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι την
πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

17. Επενδυτική πολιτική (Άρθρο 32)
1.


Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται:
Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια αγορά Χρηματιστηρίου Αξιών κράτουςμέλους της Ε.Ο.Κ, (Ο.Ν.Ε)



Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών.
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Σε κινητές αξίες εισηγμένες σε κοινοτικό Χρηματιστήριο, με όρους εισαγωγής
αντίστοιχους με αυτούς της παράλληλης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών,
ή σε άλλη αναγνωρισμένη χρηματιστηριακή αγορά κράτους - μέλους. Η αναγνώριση
επιτυγχάνεται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.).



Σε μη εισηγμένους σε χρηματιστηριακή αγορά τίτλους μεριδίων Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και τις Οδηγίες
85/611 Ε.Ο.Κ.



Σε κινητές αξίες, οι οποίες είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά Χρηματιστηρίου
χώρας εκτός ΟΝΕ, μέχρι ποσού όχι μεγαλύτερου του 1/5 της καθαρής αξίας του
Α/Κ.



Όλες οι ανωτέρω κινητές αξίες αποτιμώνται σε τρέχουσες τιμές.

2. Ακόμη, το ενεργητικό του Α/Κ μπορεί να επενδυθεί:


Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό την προϋπόθεση της εισαγωγής τους σε
χρηματιστηριακή αγορά εντός ενός έτους το αργότερο.



Σε νεοεκδιδόμενες μετοχές (αξίες), οι οποίες αφορούν κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου
ανωνύμου εταιρείας με δημόσια εγγραφή, με τη σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο
της ως άνω εκδόσεως για τη συμμετοχή της στη δημόσια εγγραφή.



Σε άλλες κινητές αξίες που η αξία τους δεν υπερβαίνει το 10% της καθαρής αξίας
του Α/Κ, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.



Η αποτίμηση των ανωτέρω κινητών αξιών στις ενότητες 2 και 3 γίνεται σε τιμές
κτήσεως.



Τέλος, το ενεργητικό του Α/Κ μπορεί να επενδυθεί σε μετρητά και
καταθέσεις.
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18. Συναλλαγματικοί περιορισμοί
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους ισχύοντες συναλλαγματικούς περιορισμούς
όσον αφορά την εξαγωγή συναλλάγματος και την πραγματοποίηση επενδύσεων εκτός
Ελλάδος.
19. Περιορισμοί στη σύσταση του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου

Κεφαλαίου (Άρθρο 33)


Όταν πραγματοποιούνται επενδύσεις, απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω, του

10% της καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και
άνω του 40% της καθαρής αξίας του σε κινητές αξίες εκδοτών σε καθέναν από τους
οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της καθαρής του αξίας.


Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του 50% της καθαρής αξίας του Αμοιβαίου

Κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι αξίες αυτές έχουν εκδοθεί από
κράτος-μέλος Ε.Ο.Κ (Ο.Ν.Ε) ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει
κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ (Ο.Ν.Ε).


Για να προσδιοριστεί το επιτρεπόμενο ύψος τοποθετήσεων, η αξία του συνόλου

των κινητών αξιών του ίδιου εκδότη υπολογίζεται μέσω της αποτίμησης και με βάση τους
κανόνες αποτίμησης που αναφέρθηκαν στο άρθρο 32.


Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια άλλου Αμοιβαίου

Κεφαλαίου, όταν και τα δύο τα διαχειρίζεται η ίδια Α.Ε. Διαχείρισης. Επιτρέπεται, όμως,
η απόκτηση μεριδίων της περίπτωσης αυτής ύστερα από άδεια της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όταν το δεύτερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, βάσει του Κανονισμού του, είναι
εξειδικευμένο σε γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται
αμοιβή προς την Α.Ε. Διαχείρισης για πώληση ή αγορά μεριδίων.

20.

Άλλες

δεσμεύσεις

και

περιορισμοί

στη

σύνθεση

του

χαρτοφυλακίου του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Άρθρο
34)
 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πάνω από το 10% του μετοχικού
κεφαλαίου μιας εταιρείας.
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 Δεν επιτρέπεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια μιας Α.Ε. Διαχείρισης να αποκτούν μετοχές μιας
εταιρείας σε ποσοστό άνω του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της.
 Δεν επιτρέπεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να απαιτεί ποσοστό μεγαλύτερο του 10% στις
περιπτώσεις:

 Των μετοχών άνευ ψήφου του ίδιου εκδότη.
 Του συνόλου των ανεξόφλητων, κατά τον χρόνο κτήσεως από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
ομολογιών του ίδιου εκδότη.
 Του συνόλου, κατά το χρόνο κτήσεως, των κυκλοφορούντων μεριδίων ενός άλλου
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
 Των μετοχών εταιρειών συμβούλων επενδύσεων.
 Των μετοχών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
 Οι προηγούμενοι περιορισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τις κινητές
αξίες του άρθρου 32 παρ.2.

21. Ποιες είναι οι συνέπειες από πράξεις που δεν συμφωνούν με τους
προηγούμενους όρους των άρθρων 32, 33, και 34 (Άρθρο 35)
1. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 32, 33
και 34 είναι άκυρες.
2. Όταν διαπιστωθούν παραβάσεις, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
θέτει προθεσμία για τη συμμόρφωση της εταιρείας προς τις διατάξεις του Νόμου.

22. Εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων (Άρθρο
36)
Είναι δυνατό να γίνει παρέκκλιση των προηγούμενων διατάξεων προκειμένου για
μετοχές που αποκτά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ασκώντας δικαίωμα προτίμησης κατά την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας κατέχει μετοχές.
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Η ανωτέρω διευκόλυνση μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι εντός έξι μηνών από
την απόκτηση τους το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα εκποιήσει τις εν λόγω μετοχές.

23. Σύναψη δανείων για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
της Α.Ε. Διαχείρισης (Άρθρο 37)
Η Α.Ε. Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκλειστικά με Τράπεζες μέχρι ποσού ίσου προς το 1/10 της
καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το εν λόγω δάνειο θα καλύψει ανάγκες
άμεσης ρευστότητας για την εξυπηρέτηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, όταν η πώληση
κινητών αξιών του Α/Κ δεν είναι συμφέρουσα.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στην Α.Ε. Διαχείρισης να συνάπτει δάνεια με
Τράπεζες μέχρι ποσού ίσου προς το 15% των ιδίων κεφαλαίων της, για την απόκτηση
ακινήτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Για τη διασφάλιση των δανείων, η
Α.Ε. Διαχείρισης μπορεί να ενεχυριάζει κινητές αξίες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

24. Καθαρή αξία Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Καθαρή αξία μεριδίου
(άρθρο 38)
Σε καθημερινή βάση, η Α.Ε. Διαχείρισης είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει στον
ημερήσιο τύπο:
 Την καθαρή αξία του Α/Κ
 Τον αριθμό των μεριδίων του Α/Κ
 Την καθαρή αξία του μεριδίου και
 Την τιμή εξαγοράς του.
Οι υπολογισμοί που καθορίζουν τις πιο πάνω αξίες πραγματοποιούνται την
προηγούμενη της δημοσίευσης ημέρα και μετά το κλείσιμο των Χρηματαγορών.
Η καθαρή αξία κάθε μεριδίου προκύπτει, όταν διαιρέσουμε το σύνολο της
καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δια του αριθμού των κυκλοφορούντων
μεριδίων.
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Η καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκύπτει ως ακολούθως, κατά την
εφαρμογή των κανόνων αποτίμησης, που αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος
Νόμου.
 Η αξία των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κινητών αξιών αποτιμάται με βάση την τιμή
κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς, της ίδιας ημέρας.
 Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες ανήκουν σε μη κοινοτικά Χρηματιστήρια και υπάρχει
διαφορά ώρας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αποτίμηση, τότε η αξία αποτιμάται
με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας των ως άνω Χρηματιστηρίων.
 Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης,
θα ληφθεί υπόψη η συναλλαγή που έγινε τελευταία.
 Εάν και πάλι δεν έγινε χρηματιστηριακή συναλλαγή, τότε λαμβάνεται υπόψη η
τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης.
 Εάν στο Χρηματιστήριο, στο οποίο είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες, ισχύει το
σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται η ενιαία
τιμή.
 Η αξία των κινητών αξιών που δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Μέχρι να οριστούν οι κανόνες και οι όροι της απόφασης αυτής, ισχύουν οι αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που έχουν εκδοθεί με βάση την παράγραφο 3 του
άρθρου 16 του Ν.Δ. 608/70.
Κάθε δημοσίευση, με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το Νόμο δημοσιεύσεις, γίνεται
με έξοδα της Α.Ε Διαχείρισης. Η τιμή διαχείρισης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου
αυξάνεται ή υπολείπεται της καθαρής αξίας του κατά την προμήθεια της ΑΕ
διαχείρισης.

25. Σύνταξη τριμηνιαίας, εξαμηνιαίας και εννεάμηνης έκθεσης
(Άρθρο 40)
Η Α.Ε Διαχείρισης υποχρεούται να συντάσσει στο τέλος κάθε τριμήνου, εξαμήνου
και εννεάμηνου κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα
στοιχεία που αναφέρθηκαν στην ετήσια έκθεση και ο αναλυτικός λογαριασμός των
Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου.
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26. Έλεγχος των εκθέσεων από Ορκωτό Λογιστή (Άρθρο 41)
1. Οι εκθέσεις των δύο προηγούμενων άρθρων ελέγχονται από μέλη του Σώματος
των Ορκωτών Λογιστών και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Οι εκθέσεις διανέμονται στους μεριδιούχους στο πρώτο δίμηνο από τη λήξη
κάθε χρήσης.
3. Στο τέλος κάθε χρήσης δημοσιεύονται σε μια ημερήσια πολιτική και σε μια
οικονομική εφημερίδα των Αθηνών συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και η διάθεση των
κερδών.

27. Ενιαία απεικόνιση των στοιχείων των Εκθέσεων (Άρθρο 42)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της, μπορεί να καθορίζει την ενιαία
απεικόνιση των στοιχείων των εκθέσεων της συνοπτικής κατάστασης και των
λογαριασμών που τηρεί η Α.Ε. Διαχείρισης για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

28. Διανομή κερδών (Άρθρο 44)
1. Το σύνολο των προσόδων του Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους,
μερίσματα και κέρδη που προκύπτουν από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιο
διανέμονται στους μεριδιούχους στο τέλος του έτους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των
δαπανών της χρήσεως.
2. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέμονται στους μεριδιούχους ,
εφόσον υφίστανται υπεραξία στο σύνολο του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, στο τέλος της χρήσης.
3. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να εξάγουν το προϊόν της πώλησης
τίτλων μεριδίου Α/Κ, όπως και τα αντίστοιχα διανεμόμενα μερίσματα.

29. Φορολογία (Άρθρο 48)
1. Η πράξη συστάσεως του Α/Κ, η διάθεση και η εξαγορά μεριδίων, η μεταβίβαση
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εν ζωή ή αιτία θανάτου μεριδίων απαλλάσσονται κάθε φόρου, τέλους χαρτοσήμου,
εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και γενικώς τρίτων.
2. Κατά την είσπραξη μερισμάτων ή τόκων το Α/Κ απαλλάσσεται από κάθε φόρο
ή άλλο βάρος υπέρ οποιουδήποτε και δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.
3. Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ' ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγορά
των μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου κ.τ.λ.
4. Πέραν της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 29 παραγρ. 6 του Ν.Δ.
3323/55, τα κέρδη που διανέμονται από το Α/Κ στους μεριδιούχους απαλλάσσονται από
το φόρο εισοδήματος και από κάθε φόρο, τέλος κ.τ.λ., εφόσον προκύπτουν από την
πώληση κινητών αξιών σε τιμές ανώτερες από τις τιμές κτήσεως και, γενικά, από πηγές
το εισόδημα των οποίων τυγχάνει φορολογικής απαλλαγής.
5. Οι μεριδιούχοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης,
που θα ανέφερε αν τα λαμβανόμενα από αυτούς κέρδη από τα Α/Κ που διαχειρίζεται η
Α.Ε. Διαχείρισης δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού, που σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο,
απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος (Ν.Δ.3323/55. Άρθρο 29. παρ. 6).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ευνόητο είναι ότι τα θέματα της φορολογίας και της υποχρεωτικότητας ή μη της
δήλωσης εισοδήματος από υπεραξίες ακολουθεί τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

30. Μεταβίβαση μεριδίων επί ασφαλιστικής αποζημίωσης και κτήση
μεριδίων προς σχηματισμό αποθεματικών (Άρθρο 49)
Δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες και εφόσον συμφωνηθεί με τον
ασφαλιζόμενο η ασφαλιστική αποζημίωση αντί να καταβάλλεται σε μετρητά, να
πραγματοποιείται με μεταβίβαση μεριδίων. Παρέχεται η ευχέρεια στις Α.Ε. Διαχείρισης να
δέχονται κινητές αξίες, ανταλλάσσοντας αυτές με μερίδια των Αμοιβαίων τους Κεφαλαίων.
Η ευχέρεια αυτή απευθύνεται σε πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, Ν.Π.Δ.Δ.,
Δημόσιους Οργανισμούς, ασφαλιστικούς τομείς και φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως του
άρθρου 12 του Ν. 1902/90.
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Η ανταλλαγή αυτή απαλλάσσεται κάθε φόρου, με εξαίρεση τα δικαιώματα
μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα πιστωτικά
ιδρύματα, οι συνεταιρισμοί, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και τα νομικά πρόσωπα έχουν την
άδεια από τις αρμόδιες αρχές να κατέχουν σε απεριόριστο αριθμό μερίδια Αμοιβαίων
Κεφαλαίων για σχηματισμό αποθεματικών, υποχρεωτικών ή όχι.

31. Λοιπές Διατάξεις
Οι διατάξεις του Νόμου 5638/1932 «Περί καταθέσεως εις κοινό Λογαριασμό» ισχύουν
ανάλογα και στα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η μεταβίβαση μεριδίου (συμβατική) είναι
άκυρη, εκτός της περιπτώσεως μεταβιβάσεως μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και
δεύτερου βαθμού σε ευθεία γραμμή. Η απώλεια μεριδίου αντιμετωπίζεται με εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 12α του 2190/20. Οι τίτλοι μεριδίων δύνανται να
ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως σύμφωνα με τους όρους των παρ.1, 2 του
άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951. Η ενεχυρίαση ισχύει από τη στιγμή που αυτή θα
ανακοινωθεί στην Α.Ε. Διαχείρισης από τον ενεχυριούχο δανειστή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Α.Ε.Ε.Χ.)

4.1. Γενικά Περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Με το όρο Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) νοείται μία
ανώνυμη εταιρία η οποία αποκλειστικό σκοπό έχει τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου
κινητών αξιών αποτελούμενου από μετοχές, ομολογίες, μερίδια Αμοιβαίων
Κεφαλαίων, Έντοκα Γραμμάτια και Ομόλογα του Δημοσίου, διαθέσιμα, παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα και άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα.
Από τον ορισμό προκύπτει ότι η ΑΕΕΧ είναι μία ανώνυμη εταιρία η οποία
μέσω των αρχικών επενδυτών που αγοράζουν τις ιδρυτικές μετοχές της συγκεντρώνει
ένα κεφάλαιο το οποίο επενδύει για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου χρεογράφων
της. Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο βασικές διαφορές με τα Αμοιβαία Κεφάλαια.
Πρώτον οι επενδυτές στις ΑΕΕΧ δεν συμμετέχουν άμεσα στο χαρτοφυλάκιο με
κατοχή μεριδίων όπως συμβαίνει στα Αμοιβαία Κεφάλαια, αλλά έμμεσα μέσω
κατοχής μετοχών μίας ανώνυμης εταιρίας, της ΑΕΕΧ, η οποία διαχειρίζεται το
χαρτοφυλάκιο. Δεύτερον, σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων το
σύνολο ενεργητικού μεταβάλλεται με την πώληση και αγορά μεριδίων, το κεφάλαιο
το οποίο επενδύθηκε στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΧ παραμένει σταθερό και αυξάνει
μόνο με έκδοση νέων μετοχών (αύξηση κεφαλαίου). Αυτός είναι ο βασικός λόγος για
τον οποίο οι ΑΕΕΧ αναφέρονται ως επενδύσεις κλειστού τύπου (Closed-End Funds).
Όμοια όμως με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου της
ΑΕΕΧ διαμορφώνεται καθημερινά από τις αγοραίες τιμές των χρεογράφων που
περιλαμβάνει και αποτελεί το Ενεργητικό
αναφέρεται

ως

Καθαρή

της

ΑΕΕΧ.

Η

αξία

αυτή

Αξία Ενεργητικού της ΑΕΕΧ και ορίζεται όπως

παρακάτω:
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Αγοραία Αξία Ενεργητικού στο Χρόνο t - Σύνολο Υποχρεώσεων στο Χρόνο t
ΚΑΕt = ---------------------------------------------------------------------------------------------Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία στο Χρόνο t
Όπου ΚΑΕt είναι η εσωτερική αξία ανά μετοχή και αναφέρεται ως Καθαρή Αξία
Ενεργητικού (Net Asset Value) της ΑΕΕΧ στο χρόνο t.
Η καθαρή μεταβολή του Ενεργητικού αποτελεί την εσωτερική απόδοση του
χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ. Παράλληλα όμως η ΑΕΕΧ σαν ανώνυμη εταιρία
πληρώνει και κάποιο ποσό για μέρισμα στους μετόχους της. Έτσι η συνολική
εσωτερική απόδοση της ΑΕΕΧ υπολογίζεται ως εξής:

ΚΑΕt - ΚΑΕt-1 + ΜΕΡt
RΚΑΕ,t = --------------------------------ΚΑΕt-1

Όπου
RΚΑΕ,t είναι η απόδοση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου t,
ΚΑΕt-1 και ΚΑΕt, είναι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου t αντίστοιχα, και
ΜΕΡt είναι το μέρισμα που πληρώθηκε στην διάρκεια της περιόδου t.
Η απόδοση αυτή όμως δεν αποτελεί την απόδοση που απολαμβάνουν οι
επενδυτές στην ΑΕΕΧ. Οι επενδυτές κατέχουν μετοχές μίας ανώνυμης εταιρίας της
οποίας η τιμή καθορίζεται κάθε στιγμή στο χρηματιστήριο. Ο επενδυτής ρευστοποιεί
την επένδυση του στην ΑΕΕΧ πωλώντας τις μετοχές που κατέχει στο χρηματιστήριο.
Κατά συνέπεια η απόδοση που απολαμβάνει ο επενδυτής από την επένδυση του στην
ΑΕΕΧ προκύπτει από τη χρηματιστηριακή μεταβολή της τιμής της μετοχής και το
μέρισμα το οποίο εισπράττει από τα κέρδη της εταιρίας. Εάν ΤΜ συμβολίσουμε την
τιμή της μετοχής της ΑΕΕΧ η απόδοση των μετόχων θα είναι:
ΤΜt- ΤΜt-1 + ΜΕΡt
RTM,t = -----------------------------ΤΜt-1
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όπου

R TM, ,t είναι η απόδοση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού κατά τη διάρκεια μίας
περιόδου ί, και
ΤΜt-1 και ΤΜt είναι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου t αντίστοιχα.
Θεωρητικά

εφόσον

το

χαρτοφυλάκιο

της

ΑΕΕΧ

περιλαμβάνει

διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα των οποίων η τιμή διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο
η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) αντιπροσωπεύει την εσωτερική αξία της μετοχής
και η τιμή της μετοχής της ΑΕΕΧ στην αγορά δεν θα έπρεπε να διαφοροποιείται από
την ΚΑΕ. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν συμβαίνει και η τιμή της μετοχής
διαφοροποιείται σημαντικά από την ΚΑΕ. Συγκεκριμένα, η διαφορά ΤΜ - ΚΑΕ
μπορεί να είναι θετική οπότε λέμε ότι η ΑΕΕΧ διαπραγματεύεται με πριμ, ή αρνητική
οπότε λέμε ότι η ΑΕΕΧ διαπραγματεύεται με έκπτωση. Η εμπειρική έρευνα στην
χρηματοοικονομική έδειξε ότι οι ΑΕΕΧ ως επί το πλείστον διαπραγματεύονται με
έκπτωση.

Το

φαινόμενο

αυτό

αποτελεί

ένα

από

τα

παράδοξα

της

χρηματοοικονομικής θεωρίας και γίνονται προσπάθειες να ερμηνευθεί τόσο με την
κλασική (θεμελιώδη) όσο και με την συμπεριφορική προσέγγιση.

4.2. Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των ΑΕΕΧ
Η λειτουργία των ΑΕΕΧ στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου
3371/2005 (ο οποίος αντικατέστησε τον Νόμο 1969/1991) και συμπληρωματικά από
τον Νόμο 3283/2004 και τον Νόμο 2190/1920 (περί Ανωνύμων Εταιριών). Η ΑΕΕΧ
είναι μία ανώνυμη εταιρία με ονομαστικές μετοχές και ελάχιστο ύψος μετοχικού
κεφαλαίου 10.000.000 ευρώ το οποίο πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση αδείας
λειτουργίας και εποπτείας των ΑΕΕΧ. Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με
απόφαση της να αναπροσαρμόζει το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των
ΑΕΕΧ.
Όπως συμβαίνει και με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, η ΑΕΕΧ διοικείται από
Διοικητικό

Συμβούλιο

του

οποίου

τη

σύνθεση

εγκρίνει

η

Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς. Για τις επενδύσεις της ΑΕΕΧ αρμόδια είναι η Επενδυτική της
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Επιτροπή ενώ τη φύλαξη των επενδύσεων της ΑΕΕΧ καθώς επίσης και την ταμιακή
της διαχείριση αναλαμβάνει η Θεματοφύλακας Τράπεζα.
Η ΑΕΕΧ υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εντός τριών μηνών από την καταχώρηση της στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Η διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της ΑΕΕΧ στο
ΧΑΑ είναι η ίδια με των υπολοίπων προς εισαγωγή εταιριών και θα πρέπει να
ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών από τη σύσταση της. Σε περίπτωση που δεν
τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει σε
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΕΧ.
Για την τοποθέτηση ταυ ενεργητικού της ΑΕΕΧ σε επενδύσεις ισχύουν
ουσιαστικά οι ίδιοι περιορισμοί κατ' είδος και ποσότητα που ισχύουν και για τα
αμοιβαία κεφάλαια. Μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΕΕΧ
μπορεί να δανειστεί κεφάλαια έως 35% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της
για την πραγματοποίηση επενδύσεων με τους ισχύοντες περιορισμούς. Το σύνολο και
το είδος των επενδύσεων πρέπει να γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό
τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.

4.3. Διανομή και Φορολογία των Κερδών των ΑΕΕΧ
Η φορολογία των κερδών της ΑΕΕΧ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Νόμου 3522/2006 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 39 του Νόμου 3371/2005.
Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή η ΑΕΕΧ υποχρεούται σε καταβολή φόρου του
οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου
παρέμβασης

της

Ευρωπαϊκής

Κεντρικής

Τράπεζας

(Επιτοκίου

Αναφοράς)

προσαυξανόμενου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (1%) και υπολογίζεται επί του
εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεων και των διαθεσίμων της ΑΕΕΧ σε
τρέχουσες τιμές. Ο φόρος αποδίδεται στη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(ΔΟΥ) μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του
επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Με την καταβολή του φόρου
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της ΑΕΕΧ και των μετόχων της.
Η διανομή των κερδών των ΑΕΕΧ διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου
2190/1920 οι οποίες προβλέπουν την παρακράτηση ποσού που ανέρχεται
τουλάχιστον στο 5% των καθαρών από φόρους κερδών για τη δημιουργία τακτικού
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αποθεματικού. Επιπλέον μπορεί να γίνει παρακράτηση κερδών της εταιρίας για τη
δημιουργία των αποθεματικών κεφαλαίων που προβλέπονται από το καταστατικό της
ΑΕΕΧ. Τέλος οι ΑΕΕΧ είναι υποχρεωμένες να διανέμουν μέρισμα ένα ποσό από τα
κέρδη το οποίο πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 6% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΑΕΕΧ ή (βάση του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967) τουλάχιστον σε 35% των
καθαρών κερδών χρήσης.
Μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και με την προϋπόθεση ότι
έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις της, μία ΑΕΕΧ μπορεί να προβεί σε λύση και
εκκαθάριση με ταυτόχρονη μετατροπή των στοιχείων του ενεργητικού της σε
μερίδια ενός ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία υφίστανται ή
συνιστώνται για το σκοπό αυτό. Μετά την μετατροπή τα μερίδια του αμοιβαίου
κεφαλαίου διανέμονται στους μετόχους της ΑΕΕΧ ανάλογα με το ποσοστό
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΧ. Με τη μετατροπή της ΑΕΕΧ σε
Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση για το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ενώ η ΑΕΕΧ διαγράφεται από τα μητρώα ανωνύμων εταιριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ένα βασικό ερώτημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντήσει ένας επενδυτικός
σύμβουλος είναι το «Ποιό από όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα πρέπει να επιλέξει ένας
εν δυνάμει επενδυτής». Αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί στο συγκεκριμένο κεφάλαιο,
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει :
1)Από πού προσδοκεί να αποκομίσει
Το πρώτο πράγμα που εκκαλούμεθα να κατανοήσουμε είναι το από πού αποσκοπεί
κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο να βγάλει κέρδη. Μερικές από τις περιπτώσεις είναι οι
παρακάτω:


Μέσω ενός Μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο
παρόμοιο με τη σύνθεση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, γιατί
πιστεύει ότι σε βάθος χρόνου (και παρά τις ενδιάμεσες διακυμάνσεις) στις
περισσότερες των περιπτώσεων, η απόδοση του Γενικού Δείκτη είναι
υψηλότερη από αυτή των ομολόγων και των καταθέσεων.



Μέσω ενός Κλαδικού Μετοχικού Αμοιβαίου, επειδή (εκτός των όσων
αναφέρθηκαν προηγουμένως) ο επενδυτής πιστεύει ότι οι μετοχές ενός
συγκεκριμένου κλάδου θα υπεραποδώσουν σε βάθος χρόνου έναντι του
Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Υπάρχουν κλαδικά Α/Κ που επενδύουν
στον χρηματοοικονομικό τομέα, στους κλάδους υποδομών (κατασκευές,
τσιμεντοβιομηχανίες, κ.λπ.), στους κλάδους τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες,
πληροφορική), στις εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης, κ.λπ.



Μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές
(π.χ. Ν.Α. Ευρώπη, Ν.Α. Ασία, Ευρωζώνη, Η.Π.Α.), ο επενδυτής προβλέπει ότι
θα έχει υψηλότερες αποδόσεις, επειδή οι προοπτικές ανάπτυξης των
συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών είναι ανώτερες.
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Μέσω Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς ο επενδυτής προσδοκεί ότι
η διεθνής συγκυρία θα τονώσει τις τιμές τους κατά την προσεχή διετία, ή μέσω
των Εταιρικών Ομολογιακών Α/Κ επειδή τα εταιρικά ομόλογα προσφέρουν
κατά κανόνα υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με τα κρατικά.

2) Το δείκτη αναφοράς (benchmark)
Δείκτης αναφοράς (ή benchmark) είναι ο δείκτης με τον οποίο συγκρίνεται σε βάθος
χρόνου κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Κάθε Α/Κ έχει το δικό του δείκτη αναφοράς. Για
παράδειγμα ένα Α/Κ που έχει επενδύσει στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, έστω
ότι έχει ως δείκτη αναφοράς τον FTSE-ASE/20. Θα πρέπει να συγκρίνουμε σε ένα
βάθος χρόνου (τριετία ή πενταετία) το πόσο καλύτερα ή χειρότερα τα πήγε το
συγκεκριμένο Α/Κ σε σχέση με τον FTSE-ASE/20. Αν το Α/Κ έχει υπεραποδώσει
δείχνει την ικανότητα των διαχειριστών του, ενώ αν έχει υποαποδώσει την αδυναμία
τους.
Ας πάρουμε το παράδειγμα, όπου ένα Α/Κ έχει συνολική απόδοση πενταετίας
40% και ένα δεύτερο 60%. Αν οι αποδόσεις των δεικτών αναφοράς τους είναι 35%
και 70% αντίστοιχα, τότε οι διαχειριστές του πρώτου Α/Κ τα έχουν καταφέρει πολύ
καλύτερα από αυτούς του δεύτερου.
3) Τον κίνδυνο
Υπάρχουν διάφορες

κατηγορίες κινδύνου

σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο

σημαντικότερος είναι ο κίνδυνος της αγοράς, που μπορεί να επέλθει από τις μεγάλες
διακυμάνσεις των επενδυτικών προϊόντων στα οποία τοποθετείται κάθε Α/Κ. Για
παράδειγμα:


Ο κίνδυνος αγοράς ενός Μετοχικού είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο αγοράς
ενός ομολογιακού Α/Κ



Ο κίνδυνος αγοράς ενός Μετοχικού Α/Κ που επενδύει σε τίτλους χαμηλής
κεφαλαιοποίησης είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο αγοράς ενός Μετοχικού
Α/Κ που επενδύει σε τίτλους μεγάλης κεφαλαιοποίησης.



Ο κίνδυνος αγοράς ενός Μετοχικού Α/Κ που επενδύει σε τίτλους των
Βαλκανίων, ή της Ν.Α. Ασίας, είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο αγοράς ενός
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Μετοχικού Α/Κ που επενδύει σε τίτλους της Ευρωζώνης ή των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής.


Ο κίνδυνος αγοράς ενός Ομολογιακού Α/Κ που επενδύει σε κρατικούς τίτλους
των Βαλκανίων, ή της Ν.Α. Ασίας, είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο αγοράς
ενός Ομολογιακού Α/Κ που επενδύει σε κρατικούς τίτλους της Ευρωζώνης ή των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.



Ο κίνδυνος αγοράς ενός Ομολογιακού Α/Κ που επενδύει σε εταιρικά ομόλογα
είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο αγοράς ενός Ομολογιακού Α/Κ που επενδύει
σε κρατικά ομόλογα.
Άλλες κατηγορίες κινδύνου (πέραν του κινδύνου της αγοράς) είναι ο κίνδυνος

ρευστότητας (αν δηλαδή και κατά πόσο οι επενδύσεις του Α/Κ μπορούν να
ρευστοποιηθούν εύκολα), ο συναλλαγματικός κίνδυνος (τα Α/Κ που επενδύουν σε
δολάρια ή σε εκτός ευρώ νομίσματα έχουν υψηλότερο κίνδυνο για εμάς που
χρησιμοποιούμε το ευρώ), ο κίνδυνος διακανονισμού, ο κίνδυνος της διασποράς (αν
το Α/Κ έχει διασπείρει σημαντικά τις επενδυτικές του επιλογές, έτσι ώστε να
επιμερίσει και τον κίνδυνο), ο κίνδυνος του πληθωρισμού, ο κίνδυνος του κράτους, ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος διακανονισμού, κ.λπ.
4) Την πολιτική των διαχειριστών
Ακόμη και σε δύο Αμοιβαία Κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας, ενδέχεται η επενδυτική
του πολιτική να είναι διαφορετική. Γι αυτό λοιπόν καλείται να εξετάσει μια σειρά
από θέματα, όπως:
Ο προτεινόμενος χρονικός ορίζοντας της επένδυσης.
Σε άλλα Α/Κ είναι τα 3-5 έτη, σε άλλα διετία και σε άλλα (κυρίως Α/Κ Διαχείρισης
Διαθεσίμων) μια περίοδος μικρότερη του έτους.
Η συχνότητα εναλλαγής του χαρτοφυλακίου ενός Α/Κ.
Υπάρχουν Α/Κ που προχωρούν σε συχνές αγοραπωλησίες των μετοχών και άλλων
επενδυτικών προϊόντων που κατέχουν, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευθούν τις
βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, Υπάρχουν και άλλα Α/Κ, που σε γενικές
γραμμές διατηρούν ένα «χαρτοφυλάκιο-κορμό», κάνοντας περιορισμένες συναλλαγές
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και αποφεύγοντας τα υψηλά κόστη συναλλαγών. Για το λόγο αυτό υπάρχει ο Δείκτης
Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (Δ.Ε.Χ.), ο οποίος προκύπτει από τον τύπο:

Αγοραπωλησίες έτους – Άθροισμα μεριδίων που διατέθηκαν-εξαγοράστηκαν
Δ.Ε.Χ.= ------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Μέσος ύψος χαρτοφυλακίου έτους

Αν για παράδειγμα μέσα σε ένα χρόνο, έγιναν συναλλαγές 60 εκατ. ευρώ, οι
μεταβολές χαρτοφυλακίου ήταν –10 εκατ. και το μέσο ύψος του χαρτοφυλακίου ήταν
40 εκατ. ευρώ, τότε ο Δ.Ε.Χ. λαμβάνει την τιμή 120%.

60 - 10
Δ.Ε.Χ. = ---------------------- x 100 = 120%
40
5) Το ύψος των προμηθειών
Ως απόδοση έτους θεωρείται η επίδοση των διαχειριστών του Α/Κ και όχι η απόδοση
που οι μεριδιούχοι του Α/Κ θα καρπωθούν. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα
της τελικής απόδοσής μας, θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε και άλλους παράγοντες,
όπως:
Η προμήθεια εισόδου (προμήθεια διάθεσης) σε ένα Α/Κ, που ξεκινά σε
ορισμένες περιπτώσεις από το 0% και που μπορεί να φτάνει έως και το 5%. Η
προμήθεια αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ (στα μετοχικά
και στα εξειδικευμένα είναι συνήθως μεγαλύτερη), αλλά και ανάλογα με το ποσό που
επενδύεται (αντιστρόφως ανάλογη του ποσού).
Η προμήθεια εξόδου (προμήθεια εξαγοράς) σε ένα Α/Κ που συνήθως
κυμαίνεται από το 0% έως και το 2%, ανάλογη και πάλι της κατηγορίας του Α/Κ και
αντιστρόφως ανάλογη του επενδυόμενου ποσού.
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Πιθανές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις και οφέλη, στο βαθμό που
αγοράζεται ένα Α/Κ του εξωτερικού, ενώ αντίθετα –κάτω από προϋποθέσειςυπάρχουν κάποια μικρά φορολογικά οφέλη για όσους τοποθετούνται μακροπρόθεσμα
σε Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού.
6) Το ύψος των εξόδων του Α/Κ
Τα έξοδα ενός Α/Κ έχουν ήδη συνυπολογιστεί στην απόδοση που βλέπουμε
καθημερινά στις εφημερίδες, ωστόσο είναι χρήσιμο να γνωρίζει ένα πιθανό ύψος τους
ο υποψήφιος επενδυτής, προκειμένου να σχηματίσει μια καλύτερη γνώμη για την
σχεδιαζόμενη επένδυσή του. Υπάρχει ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων, ο οποίος
υπολογίζει διάφορες δαπάνες, όπως οι προμήθειες διαχειριστή και θεματοφύλακα,
δαπάνες ορκωτού ελεγκτή και δημοσιεύσεων, κ.λπ. Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων
(Δ.Σ.Ε.) προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Λειτουργικό κόστος
Δ.Σ.Ε. = --------------------------------------------Μέσο ύψος χαρτοφυλακίου έτους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επενδύσει κάποιος τα χρήματα που διαθέτει. Κάποιοι
από τους τρόπους επένδυσης κεφαλαίου είναι η αγορά ομολόγων, μετοχών ή
αμοιβαίων κεφαλαίων. Είναι προφανές ότι κάθε επενδυτής θα ήθελε να επενδύσει τα
χρήματά του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να
έχει ζημία. Δεχόμενοι αυτήν την υπόθεση οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι κάθε
επενδυτής θα έπρεπε να κάνει επενδύσεις στις οποίες η πιθανότητα να έχει ζημία θα
είναι ίση με το μηδέν. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
Τα ομόλογα έχουν σταθερή απόδοση και αποτελούν σίγουρη λύση επένδυσης
καθότι ο επενδυτής γνωρίζει το ακριβές ποσό των χρημάτων που θα διαθέτει την
ημερομηνία λήξης του ομόλογου. Υπάρχουν όμως χρηματοπιστωτικά προϊόντα που
προσφέρουν αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές των ομολόγων. Έτσι, αν κάποιος
θέλει μεγαλύτερη απόδοση του κεφαλαίου που διαθέτει θα πρέπει να τα απορρίψει.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δεχτεί ότι η επένδυση που θα πρέπει κάνει (π.χ.
μετοχές) θα ενέχει κίνδυνο. Άρα, ο λόγος που οι επενδυτές διαλέγουν επενδύσεις που
ενέχουν κίνδυνο είναι η προσδοκία για μεγαλύτερη απόδοση του κεφαλαίου που
διαθέτουν. Αυτό που θέλει κάθε επενδυτής είναι να έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση
με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο. Άλλοι επενδυτές θέλουν η επένδυσή τους να μην
ενέχει κανένα κίνδυνο, άλλοι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν μικρό κίνδυνο για να
αυξήσουν την απόδοσή τους και άλλοι είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν
περισσότερο.

6.1. Δείκτης Treynor
Ο Jack Treynor (1965) ήταν ο πρώτος που δημιούργησε ένα δείκτη αξιολόγησης της
αποδοτικότητας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που συγκρίνεται με άλλα αμοιβαία
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κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μακροοικονομικό όσο και το μικροοικονομικό
επίπεδο στο οποίο λειτουργούν. Συγκεκριμένα, από την απόδοση του αμοιβαίου
κεφαλαίου αφαίρεσε την απόδοση που θα μπορούσε να είχε επιτύχει ο επενδυτής
τοποθετώντας τα χρήματα του σε έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή άλλη ανάλογη
ακίνδυνη επένδυση. Περαιτέρω, η επί πλέον απόδοση που δημιουργείται
προσαρμόζεται ανάλογα με το συστηματικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται.
O δείκτης αξιολόγησης του Τreynor υπολογίζεται ως εξής:

Rpt-Rft
Tp = --------------------- (1)
βp
Όπου
Rpt = η πραγματοποιηθείσα απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου τη χρονική περίοδο t,
Rft = η ακίνδυνη απόδοση από επένδυση σε έντοκα γραμμάτια του δημοσίου τη
χρονική περίοδο t
βp = ο συστηματικός κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου
Ο αριθμητής του λόγου εκφράζεται σε ποσοστά και ο παρανομαστής σε καθαρό
αριθμό. Συνεπώς, ο δείκτης του Treynor εκφράζεται σε ποσοστά.

6.2. Δείκτης Sharpe
Ο δείκτης Sharpe (1966), που προτάθηκε από τον Sharpe ως δείκτης
αποτελεσματικότητας, μετράει την απόδοση της μετοχής ή του αμοιβαίου κεφαλαίου
που μας ενδιαφέρει σε συνάρτηση με τον κίνδυνο που ενέχει. Ο δείκτης αυξάνεται
όσο αυξάνεται η απόδοση, ενώ μειώνεται όσο αυξάνεται ο κίνδυνος της επένδυσης.
Σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη Sharpe, αυτός εκφράζει την υπερβάλλουσα
απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία προκύπτει από τη διαφορά της
πραγματοποιηθείσας απόδοσης από το χρεόγραφο χωρίς κίνδυνο, δια της
μεταβλητότητας των αποδόσεων, όπως αυτή προσεγγίζεται από την τυπική απόκλιση.
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Ο δείκτης Sharpe συμβολίζεται με το κεφαλαίο λατινικό γράμμα S και
υπολογίζεται ως εξής:
Rpt-Rft
S = -------------------

(2)

σp
όπου
σp = η τυπική απόκλιση δηλαδή ο συνολικός κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Ο δείκτης αυτός εκφράζεται σε καθαρό αριθμό.
Η μόνη διαφορά που παρουσιάζουν οι δείκτες των Treynor και Sharpe
έγκειται στον παρονομαστή των δεικτών. Ο Sharpe αντικατέστησε τη μέτρηση του
συστηματικού κινδύνου με το συνολικό κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η χρήση της τυπικής απόκλισης ως μέτρο κινδύνου είναι κατάλληλη όταν
το εξεταζόμενο χαρτοφυλάκιο δεν είναι καλά διαφοροποιημένο. Όταν το εξεταζόμενο
χαρτοφυλάκιο είναι καλά διαφοροποιημένο, το κατάλληλο μέτρο είναι ο συντελεστής
β.
Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων με τη βοήθεια αυτών των δεικτών
δείχνει ότι αμοιβαία κεφάλαια που παρέχουν μεγαλύτερη απόδοση ανά μονάδα
κινδύνου κρίνονται ως αυτά με την καλύτερη διαχείριση, ενώ αμοιβαία κεφάλαια που
παρέχουν τη χαμηλότερη απόδοση ανά μονάδα κινδύνου κρίνονται ως αυτά με τη
χειρότερη διαχείριση.

6.3. Δείκτης Jensen
Ο Michael Jensen (1968) ακολούθησε το παράδειγμα των Treynor και Sharpe
αναδεικνύοντας μια νέα μέτρηση της αποδοτικότητας των αμοιβαίων κεφαλαίων
βασισμένη στις νέες θεωρήσεις της διαφοροποίησης του κινδύνου μέσω της επιλογής
του χαρτοφυλακίου και του ΜΑΚΣ. Χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς το υπόδειγμα αυτό, ο Jensen ανέπτυξε την τεχνική αξιολόγησης της αποδοτικότητας ενός
αμοιβαίου κεφαλαίου σε μια συγκεκριμένη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη όχι μέσα
μεγέθη αλλά ιστορικές παρατηρήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, όπως
αυτό αντικατοπτρίζεται στα επιτόκια και στο δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου. Πε63

ραιτέρω, η τεχνική αυτή εξετάζει τη στατιστική σημαντικότητα της απόδοσης ενός
αμοιβαίου κεφαλαίου να διαφοροποιείται από την απόδοση ενός ακίνδυνου αξιόγραφου αλλά και από την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς ανάλογα με τον
κίνδυνο που εμφανίζει. Για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής αξιολόγησης ο Jensen
χρησιμοποίησε την εξής παλινδρόμηση:

(Rpt-Rft) = αp + βp (Rmt-Rft) + εp

(3)

όπου:
Rpt, Rft και Rmt είναι οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, του εντόκου
γραμματίου ελληνικού δημοσίου, και του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου,
αντίστοιχα.
αp και βp

είναι παράμετροι που εκτιμώνται από την παλινδρόμηση και είναι

σταθεροί για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο και την περίοδο της ανάλυσης
εp συμβολίζει τις αποκλίσεις που εμφανίζει η απόδοση από τη γραμμή της
παλινδρόμησης και έχει προσδοκώμενη τιμή ίση με το μηδέν.
Η όλη χρησιμότητα της τεχνικής Jensen έγκειται στην ικανότητα προσδιορισμού ενός αξιόπιστου αp. Στην παλινδρόμηση αυτή το αp (άλφα) μετρά την ικανότητα των διαχειριστών να επιτύχουν αποδόσεις οι οποίες υπερβαίνουν την αναμενόμενη απόδοση για τον κίνδυνο που εμφανίζουν και τα επιτόκια που επικρατούν,
να μην επιτύχουν αποδόσεις διαφορετικές από την αναμενόμενη απόδοση ή να
επιτύχουν αποδόσεις που υπολείπονται της αναμενόμενης. Σύμφωνα με το υπόδειγμα
αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής
κεφαλαιαγοράς, η αναμενόμενη απόδοση των διαχειριστών είναι αυτή που προσδιορίζεται από τη γραμμή αξιόγραφων στο επίπεδο κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εφόσον από τις αποδόσεις στην εξίσωση έχει αφαιρεθεί η απόδοση του
ακίνδυνου αξιόγραφου, η παράμετρος αp δεν θα πρέπει να διαφέρει από το μηδέν.
Στο βαθμό που οι διαχειριστές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν ικανότητες ορθής
επιλογής των αξιόγραφων και επιτυγχάνουν αποδόσεις πέραν των αναμενόμενων, το
αp θα είναι στατιστικά σημαντικό και μεγαλύτερο του μηδενός. Αντίθετα, εάν οι
διαχειριστές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν έχουν την ικανότητα να προβούν στη
σωστή διαφοροποίηση του κινδύνου ή στην επιλογή των αξιόγραφων που δεν είναι
υπερτιμημένα, τότε είναι δυνατόν τα αμοιβαία κεφάλαια να επιτύχουν αποδόσεις
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κατώτερες της αναμενόμενης. Στην περίπτωση αυτή το αp θα ήταν αρνητικό και
στατιστικά σημαντικό. Ενώ το πρόσημο του αp υποδηλώνει την επιτυχημένη ή
αποτυχημένη διαχείριση που εξασκείται στο αμοιβαίο κεφάλαιο, η στατιστική
σημαντικότητα είναι το απαραίτητο στοιχείο που πιστοποιεί ή όχι την επιτυχία ή
αποτυχία των διαχειριστών. Η ανυπαρξία στατιστικής σημαντικότητας του αp οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο απλά επιτυγχάνει την αναμενόμενη
απόδοση.
Ο Jensen εφάρμοσε τη μεθοδολογία του σε 115 ανοικτά αμοιβαία κεφάλαια
στην περίοδο 1945-1964. Τα αποτελέσματα, από τη μελέτη αυτή είναι παρόμοια των
αποτελεσμάτων του Sharpe: η αποδοτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων μετά τον
υπολογισμό των διαχειριστικών εξόδων ήταν κατώτερη της αποδοτικότητας ενός τυχαία επιλεγμένου χαρτοφυλακίου που είχε παρόμοιο κίνδυνο. Αλλά ακόμη και χωρίς
τον υπολογισμό των εξόδων, η αποδοτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν διέφερε
από αυτή του τυχαία επιλεγμένου χαρτοφυλακίου. Έτσι συμπεραίνεται ότι γενικά οι
διαχειριστές δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ικανότητες επιλογής ή διαχείρισης
χαρτοφυλακίου ή ακόμη και από κατοχή και αξιοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
7
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν να συμπεριλάβει όσον το δυνατόν
περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, έτσι ώστε η μελέτη της απόδοσης των μετοχικών
αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά να είναι η πληρέστερη δυνατή.
Η χρονική περίοδος που μελετάται σε αυτή την εργασία-έρευνα είναι το διάστημα
από τον Ιανουάριο του 2002 εώς τον Δεκέμβριο του 2007. Αυτή η χρονική περίοδος
επιλέχθηκε γιατί έπρεπε να υπάρχει ένα διάστημα αρκετά μεγάλο ώστε να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από την
ιστοσελίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.
Τα

μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα που

διενεργήθηκε είναι:
1. ALICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
2. ALLIANZ A/K WORLD EQUITY FUND Μετοχών Εξωτερικού
3. ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού
4. A/K GENIKI Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού
5. ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού
6. ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού
7. ALPHA Europe Μετοχικό Εξωτερικού
8. ALPHA TRUST (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)
9. ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μετοχικό Εσωτ.)
10. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό Εξωτερικού)
11. ALPHA US Μετοχικό Εξωτερικού
12. ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού
13. CitiFund Μετοχικό Εσωτερικού
14. EUROBANK US GROWTH Μετοχικό Εξωτερικού
15. EUROBANK Value FTSE/ASE 20 Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού
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16. EUROBANK Δυναμικό Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
17. HSBC Πανευρωπαϊκό (Μετοχικό Εξωτ.)
18. HSBC Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού
19. HSBC Αναδυομένων Αγορών (Μετοχικό Εξωτ.)
20. ING Information Technology Fund Μετοχικό Εξωτ.
21. ING Α/Κ Global Μετοχικό Εξωτερικού
22. ING Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού
23. ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
24. INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού
25. Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Μετοχικό Εξωτερικού
26. Interamerican ΕΥΡΩΠΗ Μετοχικό Εξωτερικού
27. Interamerican US Μετοχικό Εξωτερικού
28. INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.
29. INTERNATIONAL Δυναμικών Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού
30. INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού
31. MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού
32. MARFIN Global Μετοχικό Εξωτερικού
33. MARFIN Premium Μετοχικό Εσωτερικού
34. MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό Εσωτερικού
35. METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού
36. Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού
37. Millennium Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού
38. Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
39. Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού
40. PROTON Μετοχικό Εσωτερικού
41. Α/Κ ΑΤΕ Διεθνές Μετοχικό
42. Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ.
43. Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
44. ΑΑΑΒ Α.Κ. Blue Chip Μετοχών Εσωτερικού
45. ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού
46. ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)
47. ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)
48. ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.)
49. ΔΗΛΟΣ (Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτ.)
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50. ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού)
51. ΔΗΛΟΣ Πληροφ.&Τεχνολ. (Hi-Tech) (Μετοχικό Εσωτ.)
52. ΔΗΛΟΣ Υποδομής & Κατασκευών (Μετοχικό Εσωτ.)
53. ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.)
54. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτ
55. ΕΡΜΗΣ Πρωτοπόρος Μετοχικό Εσωτερικού
56. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH (Διεθνές Μετοχικό)
57. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.
58. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού
59. ΛΑΪΚΗ Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτ.
60. Π&Κ Μετοχικό Εσωτερικού
61. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
62. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.
63. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)

7.1. Κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το δείκτη
Sharpe
Ο δείκτης Sharpe εκφράζεται συνήθως σε ετήσια βάση, αλλά μπορεί να εκφραστεί
για οποιαδήποτε χρονική περίοδο επιλέξουμε αρκεί οι δύο τιμές του αριθμητή του
κλάσματος που ορίζει την τιμή του δείκτη να εκφράζουν το ίδιο χρονικό διάστημα.
Καθότι το στοιχείο που μας ενδιαφέρει σε αυτήν την έρευνα είναι η κατάταξη των
αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον δείκτη, η μετατροπή των τιμών σε ετήσιες δεν
κρίνεται αναγκαία. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι επειδή οι αποδόσεις αφορούν
περίοδο εβδομήντα δύο μηνών, είναι προτιμότερο να μην μετατραπούν σε ετήσιες.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι τιμές του δείκτη Sharpe είναι μεγαλύτερες από ότι αν οι
αποδόσεις μετατρεπόταν σε ετήσιες (στις ετήσιες συνήθως όλες οι τιμές είναι
μικρότερες από την μονάδα) και με αυτόν τον τρόπο οι διαφορές είναι περισσότερο
εμφανείς με την πρώτη ματιά. Ακολουθεί ο πίνακας με τα δέκα μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια με τον μεγαλύτερο δείκτη Sharpe:
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Πίνακας 2: Τα 10 μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια με τον μεγαλύτερο δείκτη Sharpe
Θέση

Δείκτης

κατάταξης

Όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου

Sharpe

1

ING Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

3,207085

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό
2

Εσωτερικού

2,892256

3

MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού

2,146153

4

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.

1,733375

Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.)
5

ΕΣΩΤ.

1,535468

6

ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού)

1,499303

ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό
7

Εσωτ.)

1,328245

8

Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού

1,328181

9

ΕΡΜΗΣ Πρωτοπόρος Μετοχικό Εσωτερικού

1,303854

INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό
10

Εσωτερικού

1,089878

Η πρώτη σημαντική παρατήρηση που μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα
παραπάνω αποτελέσματα του πίνακα είναι ότι τα τέσσερα πρώτα πωλούνται ως
δυναμικά (ή δυναμικών επιχειρήσεων). Ακόμη, το γεγονός ότι η πρώτη δεκάδα της
κατάταξης αποτελείται από αμοιβαία κεφάλαια που είναι όλα μετοχικά εσωτερικού
μας οδηγεί στο γενικότερο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των μετοχικών εσωτερικού
πρέπει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Επίσης, είναι λογικό να
θεωρήσουμε ότι κατά την χρονική περίοδο των εβδομήντα δύο μηνών που μελετάται
σε αυτή τη διπλωματική εργασία υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός μετοχών που
παρουσίασε μεγάλη αύξηση τιμής και, κατά συνέπεια, μεγάλη αύξηση παρουσίασε η
τιμή του γενικού δείκτη του «Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών».
Όσον αφορά τον γενικό δείκτη παρατηρούμε ότι η τιμή του την 28η
Δεκεμβρίου του 2001 (τελευταία μέρα συνεδρίασης του 2001) ήταν 2591,56 μονάδες,
ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2007 ήταν 5334,50 μονάδες. Δηλαδή κατά την διάρκεια που
μελετώνται τα αμοιβαία κεφάλαια ο γενικός δείκτης κατέγραψε άνοδο της τάξεως του
105,84%. Παρά το γεγονός ότι από τα δεδομένα προβλέφθηκε η αύξηση του γενικού
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δείκτη του «Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» (Χ.Α.Α.), η μεγάλη αύξηση του
γενικού δείκτη ήταν ο κινητήριος μοχλός (δηλαδή το αίτιο) που οδήγησε τα μετοχικά
αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης κατά Sharpe
(δηλαδή οι υψηλές θέσεις ήταν αποτέλεσμα).
Σχολιάζοντας τις αποδόσεις κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου ξεχωριστά βλέπουμε
ότι στην 1η θέση της κατάταξης βρίσκεται το «ING Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων
Μετοχικό Εσωτερικού» με δείκτη Sharpe μεγαλύτερο του 3,2 και ακολουθεί το
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού» με σχεδόν 2,9. Η
διαφορά των δύο πρώτων είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση με τα υπόλοιπα. Την τριάδα
κλείνει το «MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού» με περίπου 2,15.
Αυτά τα τρία είναι και τα μόνα που έχουν δείκτης Sharpe μεγαλύτερο από 2.
Η επόμενη τριάδα αποτελείται από το «ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Μετοχικό Εσωτ.» με τιμή 1,73, το «Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ.» με 1,54 και το «ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού)» με
σχεδόν 1,5. Η απόδοση των τριών είναι τέτοια ώστε να ξεχωρίζουν και από τα
αμοιβαία κεφάλαια που βρίσκονται στις υψηλότερες και από αυτά που βρίσκονται
στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις έξι
πρώτες θέσεις υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια από ισάριθμες οικογένειες.
Τα αμοιβαία κεφάλαια που βρίσκονται στις θέσεις 7 με 9 («ΔΗΛΟΣ
Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.)», «Millennium Mid
Cap Μετοχικό Εσωτερικού» και «ΕΡΜΗΣ Πρωτοπόρος Μετοχικό Εσωτερικού»)
έχουν σχεδόν την ίδια απόδοση (τιμές από 1,3 ως 1,33), ενώ την δεκάδα κλείνει το
«INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού» με αρκετά
μικρότερη τιμή (1,09). Συνολικά στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια
από 9 διαφορετικές εταιρείες. Η μόνη εταιρεία που έχει δύο συμμετοχές είναι αυτή
της Εθνικής τράπεζας,

7.2. Γραμμική παλινδρόμηση
7.2.1. Θεωρητική θεμελίωση της γραμμικής παλινδρόμησης
Ποια πρέπει να είναι η τιμή που θα πληρώσουμε για να αγοράσουμε ή να
νοικιάσουμε ένα σπίτι; Πόσο εύκολο είναι να μαντέψουμε το βάρος ενός ανθρώπου;
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Ποιος αναμένεται να είναι ο αριθμός των τερμάτων που θα πετύχει ένας
ποδοσφαιριστής στο επόμενο πρωτάθλημα; Πολλά ερωτήματα σαν και αυτά
συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Το κοινό όλων των ερωτημάτων που τέθηκαν
είναι το ότι μπορούμε να τα λύσουμε λαμβάνοντας υπόψη κάποια στοιχεία που
μπορούν να προβλέψουν την απάντηση στο ερώτημα μας.
Εφόσον κάποιος θέλει να αγοράσει ένα σπίτι και δεν γνωρίζει τίποτα για αυτό,
είναι σίγουρα αδύνατο να προβλέψει το χρηματικό ποσό το οποίο θα πρέπει να
ξοδέψει για αυτό. Αν γνωρίζει τα τετραγωνικά, την ηλικία του κτίσματος, την
περιοχή, τον τύπο θέρμανσης και την ύπαρξη ή όχι θέσης στάθμευσης μπορεί να
κάνει μια εκτίμηση της τιμής που είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Μάλιστα όσες
περισσότερες πληροφορίες έχει για το σπίτι που προτίθεται να αγοράσει τόσο πιο
εύκολο είναι να εκτιμήσει την τιμή αγοράς. Την εκτίμηση συνήθως ένας υποψήφιος
αγοραστής την κάνει με πρόχειρους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό
του. Αντιθέτως, ένας επαγγελματίας μπορεί να βοηθηθεί σε μεγάλο βαθμό από ένα
μαθηματικό μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω. Ομοίως, κάποιος
άνθρωπος μπορεί να εκτιμήσει το βάρος κάποιου άλλου βλέποντας το ύψος, την
ηλικία, το φύλο και τον σωματότυπό του, ενώ ένας διαιτολόγος να βρει το ενδεικτικό
βάρος του ίδιου ατόμου χρησιμοποιώντας τις ίδιες πληροφορίες και με την βοήθεια
ενός μαθηματικού μοντέλου. Τέλος, μαθηματικό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιήσει
και ο υπεύθυνος μεταγραφών μιας ομάδας για την πρόβλεψη της απόδοσης ενός
παίκτη. Στοιχεία που μπορεί να λάβει υπόψη του είναι η θέση που παίζει ο
ποδοσφαιριστής, η διαφορά επιπέδου του πρωταθλήματος από το οποίο προέρχεται
σε σχέση με αυτό που θα πάει, η ηλικία του και ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε
στην προηγούμενη ομάδα του. Υπάρχουν (και εφόσον δεν υπάρχουν μπορούν να
δημιουργηθούν) πολλά μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να λύνουν προβλήματα
όπως τα παραπάνω.
Από μαθηματικής άποψης, η τιμή αγοράς ενός ακινήτου είναι μια εξαρτημένη
μεταβλητή που εξαρτάται από όλα τα στοιχεία που είδαμε ότι μπορούν να βοηθήσουν
στην εκτίμησή της. Αυτά τα στοιχεία είτε είναι ποσοτικά, είτε είναι ποιοτικά και
μπορούν να μετατραπούν σε ποσοτικά. Έτσι κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά του
σπιτιού μπορεί να γίνει μια (ανεξάρτητη) μεταβλητή που βοηθάει στην εκτίμηση της
τιμής αγοράς. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ποσοτικές
μεταβλητές, μία εκ των οποίων θα εξαρτάται από τις υπόλοιπες. Πώς, όμως, θα
δημιουργηθεί το μοντέλο πρόβλεψης;
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Ονομάζουμε Υ την μεταβλητή που ζητούμε να προβλεφθεί ή να εκτιμηθεί
(εξαρτημένη μεταβλητή) και yj είναι η τιμή της για j=1,2,…,n (n το πλήθος των
παρατηρήσεων). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ονομάζονται Χi , όπου i=1,2,…k (k ο
αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών), ενώ xij είναι η τιμή της μεταβλητής Χi για
την παρατήρηση j. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουν προκύψει από μια σειρά
παρατηρήσεων, μπορούμε να δημιουργήσουμε τον πίνακα 3:

Πίνακας 3: Παρατηρήσεις μοντέλου πρόβλεψης
Αριθμός
παρατήρησης

Χ1

Χ2

...

Χk

Υ

1

x11

x21

...

xk1

Υ1

2

x12

x22

...

xk2

Y2

...

...

...

...

...

...

n

x1n

x2n

...

xkn

Υn

Το μοντέλο πρόβλεψης μπορεί να είναι γραμμικό, λογαριθμικό, εκθετικό ή να
έχει οποιαδήποτε μορφή. Η πιο συνήθης περίπτωση είναι η γραμμική. Το γενικό
γραμμικό μοντέλο είναι το:
Y = β0 + β1Χ1 + β2Χ2 + ... βkΧk + ε
όπου Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και Χ1, Χ2, ..., Χk οι «ανεξάρτητες» ή
«προβλέπουσες» μεταβλητές. Οι β0, β1, ..., βk είναι ανεξάρτητες παράμετροι
(συντελεστές παλινδρόμησης) που ζητείται να εκτιμηθούν και ε είναι το σφάλμα
Το γενικό γραμμικό μοντέλο χρησιμοποιείται στην πολλαπλή γραμμική
παλινδρόμηση. Η γραμμική παλινδρόμηση χαρακτηρίζεται ως πολλαπλή όταν οι
προβλέπουσες μεταβλητές είναι δύο ή περισσότερες. Όταν η προβλέπουσα
μεταβλητή είναι μία, τότε μιλάμε για απλή γραμμική παλινδρόμηση. Το μοντέλο
πρόβλεψης σε αυτή την περίπτωση είναι το:
Y = β0 + β1Χ + ε
όπου Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και Χ1 η ανεξάρτητη μεταβλητή. Οι β0 και β1
είναι ανεξάρτητες παράμετροι που ζητείται να εκτιμηθούν και ε είναι το σφάλμα.
Πολλές φορές όταν δεν μας ενδιαφέρει η μαθηματική ορθότητα του μοντέλου, αλλά
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μόνο η εκτίμηση αυτή καθαυτή, το σφάλμα (που συμβολίζεται με ε) παραλείπεται. Το
μοντέλο τότε γράφεται: Y = β0 + β1Χ. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να γραφεί και με ένα
ακόμα τρόπο: Y = α + βΧ.

7.2.2. Κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με την
παράμετρο α της απλής γραμμικής παλινδρόμησης
Η γραμμική παλινδρόμηση που χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία έγινε με
το πρόγραμμα SPSS. Με αυτή μελετάται η επίδραση που είχαν οι διακυμάνσεις του
γενικού δείκτη του «Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» (Χ.Α.Α.) στις μεταβολές των
τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που πωλούνται στην χώρα μας. Η μελέτη αφορά την
περίοδο από τον Ιανουάριο του 2002 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007 και τα αμοιβαία
κεφάλαια που μελετώνται είναι τα 63 που παρουσιάστηκαν στη προηγούμενη
ενότητα. Έχουν γίνει συνολικά 63 απλές γραμμικές παλινδρομήσεις, στις οποίες ως
ανεξάρτητη μεταβλητή ορίζεται κάθε φορά η απόδοση του γενικού δείκτη και ως
εξαρτημένη ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (από μια φορά το κάθε ένα). Οι τιμές που
χρησιμοποιούνται στην γραμμική παλινδρόμηση είναι μηνιαίες.
Σε αντίθεση με την «συνήθη» χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης που είναι
η εκτίμηση της τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής, σε αυτήν εργασία μας ενδιαφέρει
ο βαθμός στον οποίο η διακύμανση του γενικού δείκτη του Χ.Α.Α. επηρεάζει αυτήν
των αμοιβαίων κεφαλαίων και ο βαθμός στον οποίο η αύξηση ή μείωση της τιμής του
αμοιβαίου κεφαλαίου οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Συγκεκριμενοποιώντας το
τύπο του απλού γραμμικού μοντέλου για την έρευνα που έχει γίνει, έχουμε:
Y = α + βΧ
 το Υ είναι η μηνιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου
 το Χ είναι η μηνιαία απόδοση του γενικού δείκτη «Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών»
 το β είναι ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται το Υ από το Χ
 το γινόμενο βΧ είναι η μηνιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου που
οφείλεται στην μηνιαία αλλαγή της τιμής του γενικού δείκτη του «Χ.Α.Α.»
 το α είναι η (μέση) μηνιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία
οφείλεται σε άλλους παράγοντες
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Ας θεωρήσουμε ότι σε κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο α=0. Σε αυτή την
περίπτωση αν η τιμή του β είναι ίση με την μονάδα (β=1), τότε η αύξηση της τιμής
του γενικού δείκτη του Χ.Α.Α. σε ποσοστό 1% θα προκαλέσει αύξηση 1% στην τιμή
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αν β=2, τότε η αύξηση της τιμής του γενικού δείκτη του
Χ.Α.Α. σε ποσοστό 1% θα προκαλέσει αύξηση 2% στην τιμή του αμοιβαίου
κεφαλαίου και ούτω καθεξής.
Από την άλλη, αν θεωρήσουμε ότι β=0, τότε οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση
στην τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ανεξάρτητη της διακύμανσης του
Χρηματιστηρίου. Αυτό (σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης) σημαίνει ότι κάθε μήνα
η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αυξάνεται (για α θετικό) ή θα μειώνεται (για α
αρνητικό) με σταθερό ρυθμό. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η παράμετρος α, τόσο
μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση της τιμής του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Στην ουσία αυτό που συμβολίζει η παράμετρος α είναι η δυναμική του
αμοιβαίου κεφαλαίου. Είτε ο γενικός δείκτης του Χ.Α.Α. αυξηθεί, είτε μειωθεί, το α
θα συνεχίσει να προσφέρει κέρδη (α>0) ή ζημίες (α<0) στο αμοιβαίο κεφάλαιο.
Επιπλέον, επειδή η παράμετρος α δεν περιέχει ρίσκο, η αύξηση της τιμής Υ του
αμοιβαίου κεφαλαίου λόγω της παραμέτρου α έχει μεγαλύτερη αξία από ότι μια
ισόποση αύξηση μέσω του γινομένου βΧ. Έτσι, είναι φυσιολογικό οι επενδυτές να
ενδιαφέρονται για αμοιβαία κεφάλαια με παράμετρο α όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.
Τα δέκα αμοιβαία κεφάλαια με τη μεγαλύτερη παράμετρο α της γραμμικής
παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4:
Πίνακας 4: Τα 10 αμοιβαία κεφάλαια με τη μεγαλύτερη παράμετρο α
της γραμμικής παλινδρόμησης
Θέση
κατάταξης

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Παράμετρος α

1

Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Μετοχικό Εξωτερικού

1,273

2

ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού

1,152

3

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό Εξωτερικού)

0,963

4

MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού

0,916

5

HSBC Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού

0,771

6

ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.)

0,724

7

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.

0,61
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8

HSBC Αναδυομένων Αγορών (Μετοχικό Εξωτ.)

0,557

9

Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού

0,539

10

MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό Εσωτερικού

0,521

Βλέπουμε ότι στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν 6 μετοχικά εσωτερικού και 4
εξωτερικού. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα πρώτα 3 είναι εξωτερικού. Επίσης,
παρατηρούμε ότι στο σύνολο στην δεκάδα υπάρχουν 8 μόνο διαφορετικές εταιρείες.
Αυτό σημαίνει ότι τραπεζες «MARFIN» και «HSBC» εκπροσωπούνται δύο φορές
στην πρώτη δεκάδα, η πρώτη στις θέσεις 4 και 10 (και τα δύο μετοχικά εσωτερικού)
και η δεύτερη στις θέσεις 5 και 8 (ένα μετοχικό εσωτερικού και ένα εξωτερικού).
Στην 1η θέση της κατάταξης με τα αμοιβαία κεφάλαια με τη μεγαλύτερη
παράμετρο α της γραμμικής παλινδρόμησης βρίσκεται το «Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Μετοχικό Εξωτερικού» με τιμή 1,273. Στην 2η θέση ακολουθεί το
«ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού» με τιμή 1,152. Αυτά
τα δύο αμοιβαία κεφάλαια είναι τα μόνα για τα οποία η παράμετρος α έχει τιμή
μεγαλύτερη της μονάδος. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα 2 πρώτα αμοιβαία
κεφάλαια παρουσιάζουν εκρηκτική αύξηση τιμής, καθώς η παράμετρος α μας δίνει
την πληροφορία ότι κατά την διάρκεια της περιόδου των εβδομήντα δύο μηνών που
μελετάται, αν το χρηματιστήριο παρέμενε σταθερό η τιμή του πρώτου αμοιβαίου
κεφαλαίου θα αυξανόταν κάθε μήνα (κατά μέσο όρο) κατά 1,273% και του δεύτερου
κατά 1,152%. Σύμφωνα δηλαδή με την παράμετρο α, αν το χρηματιστήριο παρέμενε
σταθερό η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου «Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Μετοχικό Εξωτερικού» την 31η Δεκεμβρίου 2007 θα ήταν αυξημένη κατά 142,41%
σε σχέση με την τιμή της 1ης Ιανουαρίου 2002 και του αμοιβαίου κεφαλαίου
«ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού» κατά 122,95%. Οι
αποδόσεις που πέτυχαν τα δύο αυτά αμοιβαία κεφάλαια (ο υπολογισμός των
αποδόσεων έχει γίνει σε αρχείο Excel το οποίο παραδίδεται μαζί με την διπλωματική
εργασία) είναι 246% και 227,96% αντίστοιχα. Άρα, και για τα δύο η αύξηση της
τιμής που οφείλεται στην αύξηση του γενικού δείκτη του «Χ.Α.Α.» είναι περίπου
105%, δηλαδή μικρότερη από αυτή που οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Επομένως,
σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης, ακόμα και αν ο γενικός δείκτης του
χρηματιστηρίου παρουσίαζε μεγάλες απώλειες (μέχρι ενός ορίου) στη διάρκεια των
εβδομήντα δύο μηνών που μελετάται, οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων
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«Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Μετοχικό Εξωτερικού» και «ALLIANZ
Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού» θα παρουσίαζαν αύξηση.

7.3.3. Σύγκριση της κατάταξης κατά Sharpe και κατά την παράμετρο
α της γραμμικής παλινδρόμησης
Από τα αμοιβαία κεφάλαια που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης
κατά Sharpe τα τέσσερα βρίσκονται και στην πρώτη δεκάδα κατά την παράμετρο α
της γραμμικής παλινδρόμησης. Αυτά είναι το «MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό
Μετοχών Εσωτερικού», το «ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό
Εσωτ.», το «ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.)»
και το «Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού». Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται
αναλυτικά οι θέσεις και οι τιμές τους στις δύο κατατάξεις:

Πίνακας 5: Τα 4 κοινά αμοιβαία κεφάλαια
Κατάταξη
Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάταξη κατά

κατά δείκτη

Δείκτης

Sharpe

Sharpe

3

MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών

παράμετρο α

Παράμετρος α

2,146153

4

0,916

4

1,733375

7

0,61

7

1,328245

6

0,724

8

1,328181

9

0,539

Εσωτερικού
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Μετοχικό Εσωτ.
ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών
Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.)
Millennium Mid Cap Μετοχικό
Εσωτερικού

Αυτό που κάνει αυτά τα τέσσερα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να βρίσκονται
τόσο ψηλά στην κατάταξη και με τους δύο τρόπους είναι ο συνδυασμός υψηλών
αποδόσεων και χαμηλού κινδύνου.
Και τα τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα και
των δύο κατατάξεων έχουν αποδόσεις στο διάστημα που μελετάται μεγαλύτερες από
160%, δηλαδή κατάφεραν να υπερδιπλασιάσουν την τιμή τους, ενώ ένα από αυτά
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κατάφερε να την τριπλασιάσει. Επιπλέον, κατάφεραν να κρατήσουν τον κίνδυνο σε
χαμηλά επίπεδα με τιμές τυπικής απόκλισης κοντά στην μονάδα. Το αμοιβαίο
κεφάλαιο «MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού» είχε απόδοση
217,54% και τυπική απόκλιση 0,9, το «ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Μετοχικό Εσωτ.» είχε απόδοση 187,25% και τυπική απόκλιση 0,94, το «ΔΗΛΟΣ
Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.)» είχε απόδοση
188,52% και τυπική απόκλιση 1,24 και το «Millennium Mid Cap Μετοχικό
Εσωτερικού» είχε απόδοση 166,55% και τυπική απόκλιση 1,08. Το πόσο μεγάλη
ήταν η επιρροή του κινδύνου στην διαμόρφωση του δείκτη Sharpe μπορούμε να το
καταλάβουμε

από

το

γεγονός

ότι

το

αμοιβαίο

κεφάλαιο

«ΔΗΛΟΣ

Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.)» που είχε την
μεγαλύτερη τυπική απόκλιση από τα 4, ήταν ταυτόχρονα και το μόνο που βρέθηκε σε
χαμηλότερη θέση στην κατάταξη κατά Sharpe (στην 7η) από ότι στην κατάταξη κατά
την τιμή της παραμέτρου α της γραμμικής παλινδρόμησης (στην 6η).
Τα αμοιβαία κεφάλαια που βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης
σύμφωνα με τον δείκτη Sharpe, αλλά όχι σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου α της
γραμμικής παλινδρόμησης ενείχαν μικρό κίνδυνο, αλλά παρουσίασαν μικρές
αποδόσεις.
Από τα 8 πρώτα της κατάταξης κατά Sharpe, 4 ήταν στην πρώτη δεκάδα της
κατά την τιμή της παραμέτρου α κατάταξης (τα είδαμε παραπάνω) και 4 όχι.
Μάλιστα στα 4 που δεν κατάφεραν να μπουν στην δεκάδα ανήκουν και τα πρώτα 2
της κατά Sharpe κατάταξης. Τα 4 αυτά αμοιβαία κεφάλαια έχουν τιμές τυπικής
απόκλισης πολύ χαμηλές για το είδος τους (μετοχικά), χαμηλότερες ακόμα και από
τιμές κάποιων αμυντικών αμοιβαίων κεφαλαίων (από 0,37 ως 0,6). Οι αποδόσεις τους
κυμαίνονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, αλλά όχι αρκετά υψηλά ώστε να καταφέρουν
να μπουν στην δεκάδα της κατάταξης σύμφωνα με την παράμετρο α (από 87,92% ως
150,26% στους εβδομήντα δυο μήνες). Το αμοιβαίο κεφάλαιο «ING Α/Κ Δυναμικών
Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού», το οποίο με απόδοση 150,26% και τυπική
απόκλιση 0,39 βρίσκεται 1ο στην κατά Sharpe κατάταξη, στην κατάταξη σύμφωνα με
την τιμή της παραμέτρου α βρίσκεται στην 12η θέση. Η θέση είναι αρκετά καλή, αλλά
η πτώση αισθητή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων
Μετοχικό Εσωτερικού» το ακολουθεί και στις δύο κατατάξεις. Είναι 2ο στην κατά
Sharpe και 13ο στην κατά την παράμετρο α κατάταξη. Το 6ο κατά Sharpe «ΔΗΛΟΣ
Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού)» πέφτει στην 18η θέση στην σύμφωνα με την τιμή
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της παραμέτρου α κατάταξη. Εντυπωσιακότερη όλων είναι η διαφορά στις θέσεις που
καταλαμβάνει στην κατάταξη το αμοιβαίο κεφάλαιο «Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
(ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ.». Η μικρή τυπική απόκλιση (σ = 0,42) του
χαρίζει την 5η θέση της κατά Sharpe κατάταξης, αλλά η απόδοση του για το διάστημα
αυτό (87,92%) είναι μικρότερη και από αυτήν του γενικού δείκτη του «Χ.Α.Α.»
(105,84%) που στο ίδιο διάστημα δείχνει μια έλλειψη δυναμικής. Δεδομένου ότι το
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μετοχικό εσωτερικού, οφείλει ένα μεγάλο μέρος της
απόδοσης του στον γενικό δείκτη. Άρα, είναι αναμενόμενο η παράμετρος α να έχει
σχετικά μικρή τιμή. Η τιμή της παραμέτρου α είναι 0,104 και του χαρίζει την 26η
θέση της κατάταξης, μια διαφορά 21 θέσεων στις δύο κατατάξεις.
Τα αμοιβαία κεφάλαια που βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης
σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου α της γραμμικής παλινδρόμησης, αλλά όχι
σύμφωνα με τον δείκτη Sharpe είχαν μεγάλες αποδόσεις, αλλά ενείχαν μεγάλο
κίνδυνο. Επιπλέον, για μέτριες αποδόσεις στα αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού η μικρή
τιμή της παραμέτρου β ανέβασε την τιμή της παραμέτρου α.
Από τα πρώτα δέκα αμοιβαία κεφάλαια σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου
α της γραμμικής παλινδρόμησης, τα 4 βρίσκονται και στην δεκάδα της κατάταξης
σύμφωνα με τον δείκτη Sharpe. Από τα υπόλοιπα 6, τα 2 είναι μετοχικά εσωτερικού
και τα άλλα 4 εξωτερικού. Όσον αφορά τα μετοχικά εσωτερικού, βλέπουμε ότι το
«HSBC Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού» βρίσκεται στην 5η θέση
της κατάταξης και στην 2η καλύτερη από τα μετοχικά εσωτερικού κυρίως λόγω της
απόδοσής του στο διάστημα Ιανουάριο 2002 με Δεκέμβριο 2007. Τα αμοιβαία
κεφάλαια που βρίσκονται στις δύο επόμενες θέσεις της κατάταξης έχουν λίγο
μεγαλύτερη απόδοση, αλλά βρίσκονται πιο κάτω σε αυτή γιατί έχουν μεγαλύτερη
τιμή παραμέτρου β, δηλαδή η αύξηση της τιμής τους προέρχεται περισσότερο από το
γινόμενο βΧ της γραμμικής παλινδρόμησης. Ο λόγος που το «HSBC Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού» δεν βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της
κατάταξης κατά Sharpe είναι η τυπική απόκλιση (σ = 1,52), η οποία είναι μεγαλύτερη
από τις τυπικές αποκλίσεις των πρώτων 10 αμοιβαίων κεφαλαίων (μέγιστη τιμή
1,24). Για αυτό βρίσκεται στην 11η θέση. Το «MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό
Εσωτερικού» βρίσκεται στην 10η θέση της κατά την παράμετρο α κατάταξης και αυτό
το οφείλει όπως όλα τα αμοιβαία κεφάλαια της πρώτης δεκάδας κυρίως στην
απόδοση του (147,81%). Παρά την μεγάλη του απόδοση, η υπερβολικά μεγάλη
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τυπική απόκλιση (σ = 5,06) που το χαρακτηρίζει το υποχρεώνει να βρεθεί στην 34η
θέση της κατά Sharpe κατάταξης.
Τα 3 από τα 4 μετοχικά εξωτερικού που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της
κατάταξης κατά την παράμετρο α καταλαμβάνουν και τις 3 πρώτες θέσεις της. Στην
1η θέση βρίσκεται

το

«Interamerican

ΔΙΕΘΝΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Μετοχικό

Εξωτερικού» και στην 2η το «ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών
Εξωτερικού». Αυτά τα δύο ήταν και τα αμοιβαία κεφάλαια με την μεγαλύτερη
απόδοση στο διάστημα που μελετάται. Με απόδοση 246% το πρώτο και 227,96% το
δεύτερο ήταν αναμενόμενο να καταλάβουν πολύ υψηλές θέσεις στην κατά την
παράμετρο α κατάταξη. Αντιθέτως με τα πρώτα δύο, το 3ο στην κατάταξη αμοιβαίο
κεφάλαιο, με το όνομα «ALPHA TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό
Εξωτερικού)» έχει την όγδοη μεγαλύτερη απόδοση (155,87%) από τα αμοιβαία
κεφάλαια που συμμετέχουν στην δεκάδα, η οποία είναι κατά περίπου 62% μικρότερη
από αυτήν του 4ου στην κατάταξη αμοιβαίου κεφαλαίου. Είναι, βέβαια, αναμενόμενο
τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να επηρεάζονται περισσότερο από τις διακυμάνσεις
του χρηματιστηρίου από ότι τα μικτά και τα αμυντικά. Είναι επίσης λογικό τα
μετοχικά εσωτερικού να επηρεάζονται περισσότερο από τον γενικό δείκτη του
«Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών», από ότι τα μετοχικά εξωτερικού. Έστω ότι
έχουμε δύο αμοιβαία κεφάλαια που έχουν την ίδια απόδοση και το ένα είναι μετοχικό
εσωτερικού, ενώ το άλλο μετοχικό εξωτερικού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
στην περίπτωση που ο γενικός δείκτης έχει θετική απόδοση, είναι προφανές ότι το
μετοχικό εσωτερικού θα οφείλει μεγαλύτερο μέρος της απόδοσής του σε αυτόν
(γινόμενο βΧ της γραμμικής παλινδρόμησης) από ότι το μετοχικό εξωτερικού, ενώ το
μετοχικό εξωτερικού θα οφείλει μεγαλύτερο μέρος της απόδοσής του «σε άλλους
παράγοντες» (παράμετρος α) από το μετοχικό εσωτερικού. Άρα, αν ένα μετοχικό
εσωτερικού και ένα μετοχικό εξωτερικού έχουν την ίδια απόδοση σε περίοδο
αύξησης της τιμής του γενικού δείκτη, τότε το μετοχικό εξωτερικού έχει μεγαλύτερη
τιμή της παραμέτρου α. Έτσι κατανοούμε γιατί το αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA
TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό Εξωτερικού)» βρίσκεται στην 3η θέση της
κατά την παράμετρο α κατάταξης ενώ η απόδοσή του δεν είναι αρκετά υψηλή για
αυτήν την θέση. Για τον ίδιο λόγο στην 8η θέση της κατάταξης βρίσκεται το «HSBC
Αναδυομένων Αγορών (Μετοχικό Εξωτ.)» ενώ η απόδοσή του (117,17%) είναι κατά
πολύ μικρότερη αυτής του 9ου αμοιβαίου κεφαλαίου (166,55%) που είναι μετοχικό
εσωτερικού.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν προσελκύσει δισεκατομμύρια σε νέα κεφάλαια, καθώς η
ραγδαία πτώση των επιτοκίων ώθησε το επενδυτικό κοινό στην αναζήτηση πιο
ανταγωνιστικών λύσεων για τις αποταμιεύσεις του.

Τα αμοιβαία κεφάλαια

επενδύουν σε ποικιλία αξιόγραφων, όπως μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους
διαφόρων χαρακτηριστικών. Το μυστικό της επιτυχίας των αμοιβαίων κεφαλαίων
είναι η διαφοροποίηση του κινδύνου μέσα από την δημιουργία χαρτοφυλακίου
τίτλων, όπου οι αρνητικές αποδόσεις ορισμένων τίτλων αντισταθμίζονται από τις
θετικές αποδόσεις άλλων τίτλων. Γι’ αυτό, θεωρείται σκόπιμο, οι τίτλοι που
συμμετέχουν στην σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου να έχουν αρνητική συσχέτιση
μεταξύ τους, ώστε η χρηματοοικονομική συμπεριφορά των τίτλων και η αντίδραση
τους στα διάφορα οικονομικά δρώμενα να μην εμφανίζουν την ίδια ταυτόχρονα
(θετική ή αρνητική)

πορεία,

αλλά να δημιουργούνται οι συνθήκες και οι

προϋποθέσεις για την αντιστάθμιση του ενός από το άλλο. Ανάμεσα στα άλλα θετικά
των αμοιβαίων κεφαλαίων συγκαταλέγονται η επαγγελματική διαχείριση,

οι

οικονομίες κλίμακας, η απλότητα της μορφής τους, η ρευστότητα κ.τ.λ. Ανάμεσα
στα αρνητικά των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η πιθανή υπέρ-διαφοροποίηση, οι
φορολογικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση του επενδυτή, η μη
εγγυημένη απόδοση κ.τ.λ. Τα αμοιβαία μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την
επενδυτική στρατηγική και την γεωγραφική περιοχή,

ενώ η μεγάλη ποικιλία τους

μπορεί να καλύψει τις διάφορες και ποικιλόμορφες ανάγκες των επενδυτών.
Όσον αφορά το εμπειρικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε η
κατηγορία των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα αμοιβαία κεφάλαια της
κατηγορίας αυτής προσέφεραν υψηλές αν όχι τις μεγαλύτερες αποδόσεις για το
χρονικό εκείνο διάστημα αλλά ενείχαν και εξίσου αρκετά μεγάλο κίνδυνο. Πάντως
στις περισσότερες περιπτώσεις μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων η απόδοση τους
ήταν πολύ μεγάλη και σε τέτοιο ποσοστό που τα έκανε να αξίζουν το ρίσκο της
επένδυσης σε αυτά. Βέβαια, δεν ήταν όλα τα μετοχικά της έρευνας κερδοφόρα.
Τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας «μετοχικά» μπορούν να χωριστούν σε
«μετοχικά εσωτερικού» και σε «μετοχικά εξωτερικού». Μεγάλη προσοχή χρειάζεται
στην επένδυση σε μετοχικά εξωτερικού. Η πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ στο
σύνολο της χρονικής περιόδου που μελετάται έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πτωτική
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πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που εμπιστεύθηκαν την αμερικανική αγορά. Τα
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στις Η.Π.Α. υπέστησαν μεγάλες ζημιές και όσο το
δολάριο δεν έδειχνε σημάδια ανάκαμψης ήταν προς το όφελος του επενδυτή να
αποφύγει τα αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με αυτό. Τα υπόλοιπα μετοχικά
αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού και ειδικότερα τα μετοχικά εξωτερικού που
επενδύουν στην Ευρώπη παρουσίασαν αρκετά καλές αποδόσεις.
Η κατηγορία «μετοχικά εσωτερικού» ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος.
Παρουσιάστηκαν δύο κατατάξεις που αφορούσαν την απόδοση των αμοιβαίων
κεφαλαίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα 10 της πρώτης δεκάδας της κατάταξης
σύμφωνα με τον δείκτη Sharpe ήταν μετοχικά εσωτερικού, ενώ στην κατάταξη
σύμφωνα με την παράμετρο α της γραμμικής παλινδρόμησης τα 6 ανήκαν σε αυτή
την κατηγορία. Τα «μετοχικά εσωτερικού δυναμικών επιχειρήσεων» και τα αμοιβαία
κεφάλαια που επένδυσαν στις εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχαν τις
μεγαλύτερες αποδόσεις σύμφωνα και με τους δύο δείκτες.
Εν κατακλείδι και με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία θα
πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι είναι λάθος να επιλέξει κάποιος ένα Α/Κ
αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αποδόσεις του παρελθόντος. Θα πρέπει να
συνεκτιμήσει και άλλα πράγματα, όπως αν συμφωνεί με τον τρόπο που επιδιώκει να
βγάλει κέρδη, αν είναι σε θέση να υποστεί τον ανάλογο κίνδυνο, αν συμφωνεί με την
πολιτική του διαχειριστή και αν γνωρίζει και έχει ποσοτικοποιήσει όλες τις
κατηγορίες των εξόδων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 6: Κατάταξη των 63 μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων της έρευνας
σύμφωνα με τον δείκτη Sharpe
Θέση

Δείκτης

κατάταξης

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Sharpe

1

ING Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

3,207084742

2

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

2,89225558

3

MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού

2,146153207

4

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.

1,733374571

5

Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ.

1,535467886

6

ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού)

1,499303474

ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό
7

Εσωτ.)

1,328245417

8

Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού

1,328181283

9

ΕΡΜΗΣ Πρωτοπόρος Μετοχικό Εσωτερικού

1,30385373

INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό
10

Εσωτερικού

1,089878038

11

HSBC Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού

1,06450446

12

Millennium Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού

1,043071404

13

ΛΑΪΚΗ Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτ.

0,96998477

14

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό Εξωτερικού)

0,916913558

15

CitiFund Μετοχικό Εσωτερικού

0,86906553

16

ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)

0,867178071

17

HSBC Αναδυομένων Αγορών (Μετοχικό Εξωτ.)

0,825898282

18

INTERNATIONAL Δυναμικών Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού

0,811114008

19

EUROBANK Δυναμικό Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού

0,802417845

20

ΔΗΛΟΣ Πληροφ.&Τεχνολ. (Hi-Tech) (Μετοχικό Εσωτ.)

0,681158497

21

ΑΑΑΒ Α.Κ. Blue Chip Μετοχών Εσωτερικού

0,670697763

22

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.

0,663088164

23

Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Μετοχικό Εξωτερικού

0,61550278

24

HSBC Πανευρωπαϊκό (Μετοχικό Εξωτ.)

0,614437169

25

MARFIN Premium Μετοχικό Εσωτερικού

0,609844746

26

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτ.

0,553832084

27

ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού

0,521732078
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28

ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής (Μετοχ. Εσωτ.)

0,488067588

29

ΔΗΛΟΣ Υποδομής & Κατασκευών (Μετοχικό Εσωτ.)

0,486641777

30

Π&Κ Μετοχικό Εσωτερικού

0,482612481

31

ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού

0,273230559

32

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)

0,268655358

33

INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού

0,267591281

34

MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό Εσωτερικού

0,245356539

35

A/K GENIKI Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού

0,214485287

36

Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

0,191920487

37

ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)

0,191528231

38

ALICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης

0,188757325

39

METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

0,183891121

40

ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

0,179085976

41

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

0,168952499

42

ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μετοχικό Εσωτ.)

0,161379148

43

ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού

0,161336034

EUROBANK Value FTSE/ASE 20 Index Fund Μετοχικό
44

Εσωτερικού

0,15986697

45

ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού

0,158002465

46

PROTON Μετοχικό Εσωτερικού

0,135932108

47

Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

0,129030423

48

INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.

0,070375355

49

ALPHA TRUST (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)

0,042301372

50

Interamerican ΕΥΡΩΠΗ Μετοχικό Εξωτερικού

-0,022973481

51

ALPHA Europe Μετοχικό Εξωτερικού

-0,076755604

52

ΔΗΛΟΣ (Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτ.)

-0,082103942

53

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH (Διεθνές Μετοχικό)

-0,123405265

54

ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.)

-0,212291836

55

Interamerican US Μετοχικό Εξωτερικού

-0,283263772

56

Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

-0,566521673

57

ALPHA US Μετοχικό Εξωτερικού

-0,815894214

58

ING Α/Κ Global Μετοχικό Εξωτερικού

-0,948104919

59

ING Information Technology Fund Μετοχικό Εξωτ.

-1,092926029

60

MARFIN Global Μετοχικό Εξωτερικού

-1,132533857

61

ALLIANZ A/K WORLD EQUITY FUND Μετοχών Εξωτερικού

-1,458588435

62

Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού

-1,984238463

63

EUROBANK US GROWTH Μετοχικό Εξωτερικού

-2,013934368
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Πίνακας 7: Κατάταξη των 63 μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων της έρευνας
σύμφωνα με την παράμετρο α της γραμμικής παλινδρόμησης

α/α

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Παράμετρος

t-test (του

α

α)

1

Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Μετοχικό Εξωτερικού

1,273

1,686

2

ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού

1,152

2,416

3

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό Εξωτερικού)

0,963

1,975

4

MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού

0,916

3,062

5

HSBC Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού

0,771

3,14

0,724

4,744

0,61

1,854

ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό
6

Εσωτ.)

7

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.

8

HSBC Αναδυομένων Αγορών (Μετοχικό Εξωτ.)

0,557

1,265

9

Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού

0,539

1,64

10

MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό Εσωτερικού

0,521

2,88

11

ΕΡΜΗΣ Πρωτοπόρος Μετοχικό Εσωτερικού

0,489

1,799

12

ING Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

0,48

1,657

13

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

0,38

1,373

14

ΑΑΑΒ Α.Κ. Blue Chip Μετοχών Εσωτερικού

0,278

1,334

INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό
15

Εσωτερικού

0,272

1,459

16

ΔΗΛΟΣ Υποδομής & Κατασκευών (Μετοχικό Εσωτ.)

0,228

1,051

17

HSBC Πανευρωπαϊκό (Μετοχικό Εξωτ.)

0,224

0,758

18

ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού)

0,223

1,799

19

ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μετοχικό Εσωτ.)

0,195

0,965

20

ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού

0,177

3,032

21

Millennium Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού

0,177

1,457

22

ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού

0,161

1,906

23

ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

0,119

1,095

EUROBANK Value FTSE/ASE 20 Index Fund Μετοχικό
24

Εσωτερικού

0,113

0,879

25

INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.

0,111

0,898

26

Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ.

0,104

0,437

27

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

0,102

0,936

28

ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού

0,097

0,944

29

INTERNATIONAL Δυναμικών Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού

0,092

0,316
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30

ALICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης

0,089

0,277

31

EUROBANK Δυναμικό Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού

0,085

0,24

32

ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)

0,075

0,806

33

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)

0,059

0,537

34

ΔΗΛΟΣ (Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτ.)

0,032

0,131

35

ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)

0,024

0,1

36

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ.

0,009

0,049

37

INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού

0,006

0,023

38

CitiFund Μετοχικό Εσωτερικού

-0,019

-0,2

39

ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής (Μετοχ. Εσωτ.)

-0,034

-0,214

40

ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.)

-0,038

-0,162

41

METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

-0,04

-0,549

42

ALPHA TRUST (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)

-0,085

-0,42

43

Π&Κ Μετοχικό Εσωτερικού

-0,093

-0,549

44

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτ.

-0,095

-0,49

45

Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

-0,116

-0,32

46

PROTON Μετοχικό Εσωτερικού

-0,173

-1,123

47

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH (Διεθνές Μετοχικό)

-0,217

-0,752

48

MARFIN Premium Μετοχικό Εσωτερικού

-0,224

-1,741

49

A/K GENIKI Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού

-0,296

-1,994

50

Interamerican ΕΥΡΩΠΗ Μετοχικό Εξωτερικού

-0,352

-0,846

51

Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

-0,355

-2,813

52

ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού

-0,359

-2,235

53

ALPHA Europe Μετοχικό Εξωτερικού

-0,363

-1,087

54

ΔΗΛΟΣ Πληροφ.&Τεχνολ. (Hi-Tech) (Μετοχικό Εσωτ.)

-0,428

-1,853

55

ING Α/Κ Global Μετοχικό Εξωτερικού

-0,509

-1,353

56

ALLIANZ A/K WORLD EQUITY FUND Μετοχών Εξωτερικού

-0,531

-1,718

57

Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

-0,533

-1,888

58

MARFIN Global Μετοχικό Εξωτερικού

-0,566

-1,447

59

Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού

-0,567

-1,632

60

EUROBANK US GROWTH Μετοχικό Εξωτερικού

-0,886

-2,168

61

Interamerican US Μετοχικό Εξωτερικού

-0,904

-2,161

62

ALPHA US Μετοχικό Εξωτερικού

-1,063

-2,407

63

ING Information Technology Fund Μετοχικό Εξωτ.

-1,41

-1,758
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