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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει µια έρευνα της απόδοσης των διεθνών αµοιβαίων 

κεφαλαίων. Κύριο σκοπό της αποτελεί η αξιολόγηση της απόδοσης ενός δείγµατος  

ευρωπαϊκών µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων, που επένδυαν στην παγκόσµια αγορά, 

για την περίοδο 2002-2010. 

Ως µεθοδολογία για την αξιολόγηση της απόδοσης χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι που 

λαµβάνουν υπ’ όψιν εκτός από την απόδοση και τον ανάλογο κίνδυνο. Επίσης, 

διερευνήθηκαν οι σχέσεις απόδοσης – κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων και 

εφαρµόστηκαν τρεις δείκτες αξιολόγησης της προσαρµοσµένης στον κίνδυνο απόδοσής 

τους (Treynor, Sharpe και Jensen). 

Με βάση τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι 

τόσο οι σωρευτικές αποδόσεις των εξετασθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων για την 

περίοδο 2002-2010 όσο και οι αντίστοιχες τυπικές τους αποκλίσεις είχαν µεγάλο εύρος 

διακύµανσης και οι περισσότερες υπερέβησαν αυτές του δείκτη της αγοράς. Οι 

συντελεστές β των αµοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκαν στην µεγάλη τους πλειοψηφία 

µικρότεροι της µονάδας µε µεγάλες διαφορές µεταξύ τους. Επίσης, διαπιστώθηκε 

θετική γραµµική σχέση µεταξύ της µέσης µηνιαίας απόδοσης των εξετασθέντων  

αµοιβαίων κεφαλαίων και της αντίστοιχης τυπικής απόκλισής τους. Για τους δείκτες 

Treynor και Sharpe των αµοιβαίων κεφαλαίων της παρούσας εργασίας παρατηρήθηκαν 

κυρίως θετικές τιµές και µάλιστα υψηλότερες από τις αντίστοιχες του δείκτη της 

αγοράς. Τέλος, περίπου τα µισά αµοιβαία κεφάλαια βρέθηκαν να έχουν δείκτες Jensen 

στατιστικά σηµαντικούς και µεγαλύτερους του µηδενός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια µελέτη της πορείας και της απόδοσης των διεθνών 

επενδυτικών κεφαλαίων. Ως επενδυτικά κεφάλαια εννοούνται για τους σκοπούς της  

παρούσας µελέτης τα αµοιβαία κεφάλαια (ανοικτού τύπου επενδύσεις), τα οποία 

αποτελούν και τη µεγάλη πλειοψηφία τους και όχι οι εταιρείες επενδύσεων (κλειστού 

τύπου επενδύσεις).  

Στους κύριους στόχους της εργασίας περιλαµβάνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

τόσο των θεωρητικών όσο και των εµπειρικών µελετών στην απόδοση των διεθνών 

αµοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, σηµαντικός στόχος είναι η χρήση µιας µεθοδολογίας για 

την αξιολόγηση της απόδοσης ενός δείγµατος διεθνών αµοιβαίων κεφαλαίων για 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ακολούθως, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 

αξιολόγηση της απόδοσης των εξετασθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων και στην σύγκριση 

των ευρηµάτων µε αντίστοιχες έρευνες. 

Η εργασία αποτελείται από εννιά κεφάλαια. Τα πρώτα πέντε κεφάλαια είναι 

εισαγωγικού χαρακτήρα. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση 

των στόχων της παρούσας εργασίας και των θεµάτων που αναλύονται σε κάθε 

κεφάλαιο. Στο Κεφάλαιο 2 διευκρινίζονται οι βασικές έννοιες και οι µορφές των 

επενδυτικών κεφαλαίων. Μία ιστορική αναδροµή και µία περιγραφή της πορείας των 

αµοιβαίων κεφαλαίων σε παγκόσµιο επίπεδο παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3. Οι 

εξελίξεις στο νοµοθετικό πλαίσιο των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 

αξίες (ΟΣΕΚΑ) στην  Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4.  Στο 

Κεφάλαιο 5 επιχειρείται µία αναλυτική καταγραφή των κατηγοριών των ευρωπαϊκών 

αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Το Κεφάλαιο 6 αποτελεί µία βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών πάνω  στην 

απόδοση των διεθνών αµοιβαίων κεφαλαίων για τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Σ’ αυτό 

καταγράφονται θεωρητικές προσεγγίσεις και εµπειρικές µελέτες της απόδοσης των 

αµοιβαίων κεφαλαίων. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις έρευνες των µετοχικών 

αµοιβαίων κεφαλαίων, που αποτελούν και την µεγάλη πλειοψηφία των σχετικών 

ερευνών. 
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Τα τρία επόµενα κεφάλαια αποτελούν το εµπειρικό τµήµα της παρούσας εργασίας. Στο 

Κεφάλαιο 7 παρατίθεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των 

δεδοµένων των χρησιµοποιηθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων. Ακολουθεί η παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων της έρευνας, ο σχολιασµός τους και η σύγκρισή τους µε τα 

ευρήµατα αντιστοίχων ερευνών στο Κεφάλαιο 8. Τέλος, το Κεφάλαιο 9 συνοψίζει τα 

κυριότερα συµπεράσµατα της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας, τους 

περιορισµούς για την άρτια ολοκλήρωσή της και τις προτάσεις για µελλοντικές 

ερευνητικές εργασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

2.1 Ονοµατολογία 

 

Τα επενδυτικά κεφάλαια µε τη µορφή συλλογικών επενδύσεων εµφανίζονται σε όλο 

τον κόσµο µε διάφορες δοµές και µε ένα πλήθος ονοµάτων. Στην Ελλάδα ονοµάζονται 

ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) ή απλώς αµοιβαία 

κεφάλαια. Στην παγκόσµια αγορά κάποια απ΄ τα ονόµατά τους είναι τα ακόλουθα: στις 

Η.Π.Α. mutual funds, στην ΕΕ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities), στη Γαλλία και το Λουξεµβούργο SICAF ή SICAV ή FCP, 

στην Ιταλία SICAV, στη Μεγάλη Βρετανία investment trusts ή unit trusts, στην 

Ιαπωνία investment trusts ή investment companies, στην Κίνα bond funds ή investment 

funds και στην Αυστραλία investment trusts ή insurance bonds ή superannuation funds 

(Russell, 2007). 

 

2.2 Μορφές επενδυτικών κεφαλαίων 

 

Οι συλλογικές επενδύσεις παγκοσµίως διακρίνονται σε δύο βασικές µορφές µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά (νοµική µορφή και µεταβλητότητα κεφαλαίου) η κάθε 

µια, που είναι οι εξής: 

• τα αµοιβαία κεφάλαια (ανοικτού τύπου επενδύσεις) και 

• οι εταιρίες επενδύσεων (κλειστού τύπου επενδύσεις). 

 

2.2.1 Αµοιβαία κεφάλαια 

 

Ως αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί να οριστεί ένα σύνολο κινητών περιουσιακών στοιχείων 

(µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, µετρητά κ.ά.), το οποίο διαιρείται 

σε ισότιµα µερίδια και ανήκει εξ αδιαιρέτου σε όλους τους µεριδιούχους ανάλογα µε το 

βαθµό συµµετοχής τους.  

Οι εταιρίες διαχείρισης των αµοιβαίων κεφαλαίων ακολουθώντας τους νόµους της 

εγχώριας αγοράς που δραστηριοποιούνται δηµιουργούν µερίδια για τους νέους 

επενδυτές και εξαγοράζουν µερίδια από τους µεριδιούχους που τα ρευστοποιούν. Η  
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καθαρή τιµή του µεριδίου – ισούται µε το συνολικό καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου 

κεφαλαίου διαιρεµένο µε τον αριθµό των µεριδίων -  εξαρτάται από τον  καθηµερινώς 

µεταβαλλόµενο αριθµό των διατεθειµένων µεριδίων και την αγοραία τιµή του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

Τη διαχείριση και τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του αµοιβαίου κεφαλαίου 

την αναλαµβάνει ο θεµατοφύλακας, που πρέπει να είναι νοµικό πρόσωπο υποκείµενο 

σε δηµόσιο έλεγχο. Ο θεµατοφύλακας είναι επιφορτισµένος µε την υποχρέωση να 

διασφαλίζει τη νοµιµότητα κατά τις µεταβιβάσεις µεριδίων, τον υπολογισµό της αξίας 

τους και τη διανοµή των κερδών.  

Ανάλογα µε την έδρα του το αµοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί υπακούοντας στους νόµους 

και τους κανονισµούς των υπευθύνων εποπτικών αρχών της αντίστοιχης χώρας. Μια 

συνοπτική παρουσίαση της νοµοθεσίας που διέπει τα αµοιβαία κεφάλαια στην ΕΕ θα 

ακολουθήσει στο Κεφάλαιο 4. 

 

2.2.2 Εταιρίες επενδύσεων 

 

Οι εταιρίες επενδύσεων είναι νοµικά πρόσωπα  ιδιωτικού δικαίου που εκδίδουν έναν 

συγκεκριµένο αριθµό µετοχών που εισάγονται συνήθως σε κάποιο χρηµατιστήριο ή και 

σε εξω-χρηµατιστηριακή αγορά (over the counter market). Η αγοραία τιµή των µετοχών 

τους διακυµαίνεται όπως οι αντίστοιχες όλων των ελεύθερα διαπραγµατεύσιµων αξιών 

ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά (χρηµατιστηριακή ή όχι).  

Τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών επενδύσεων περιλαµβάνουν µετοχές, οµολογίες, 

οµόλογα, παράγωγα, έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, καταθέσεις κ.ά.. Οι µέτοχοι των 

εταιριών επενδύσεων κατέχουν τις µετοχές τους χωρίς να έχουν άλλα δικαιώµατα στα 

ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία παρά µόνο αυτά που απορρέουν από τις µετοχές που 

κατέχουν.  

Η επενδυτική στρατηγική των εταιριών επενδύσεων µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση 

µόχλευσης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, αυτές οι εταιρίες έχουν 

τη δυνατότητα να επενδύσουν σε όχι άµεσα ρευστοποιήσιµες αξίες, καθώς δεν έχουν 

ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ρευστότητα. Τέλος, είναι σύνηθες να επενδύουν σε µικρές 

επιχειρήσεις και σε αναπτυσσόµενες αγορές (Investment Company Institute, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
3.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Μια πρώιµη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου αποτέλεσε το 478 π.Χ. η Αττικοδήλια 

αµφικτιονία, µια συµµαχία της Αθήνας µε διάφορες νησιωτικές και µικρασιατικές 

πόλεις, µε έδρα τη ∆ήλο. Υπήρχε κοινό ταµείο, το οποίο διαχειρίζονταν η γενική 

συνέλευση. Ρόλο θεµατοφύλακα, που υλοποιούσε τις αποφάσεις της γενικής 

συνέλευσης, είχε ένας Αθηναίος δηµόσιος υπάλληλος (Περράτης, 2007). 

Στη νεότερη ιστορία το πρώτο αµοιβαίο κεφάλαιο µε την ονοµασία «Société Civile 

Genévoise d’Emploi de Fonds» δηµιουργήθηκε στην Ελβετία το 1849. Ακολούθως στη 

Μεγάλη Βρετανία  ιδρύθηκε το 1868 το «Foreign and Colonial Government Trust» από 

την Foreign & Colonial Company. Η ίδια εταιρία δηµιούργησε στα τέλη του 19ου αιώνα 

τις πρώτες εταιρίες επενδύσεων. Στις Η.Π.Α. το πρώτο αµοιβαίο κεφάλαιο ήταν το 

«Boston Personal Property Trust» (1894). Αρκετά αργότερα το 1923 εµφανίστηκε και 

στη Γερµανία ένα αµοιβαίο κεφάλαιο µε την ονοµασία «Zickertische Kapitalverein» 

(Russell, 2007). 

 

3.2 Η πορεία των αµοιβαίων κεφαλαίων παγκοσµίως 

 

3.2.1 Η.Π.Α. 

 

Το πρώτο οργανωµένο αµοιβαίο κεφάλαιο δηµιουργήθηκε το 1924 στη Βοστόνη των 

Η.Π.Α. από την Massachusetts Investors Trust σε µια εποχή που το χρηµατιστήριο είχε 

έντονα ανοδικές τάσεις (Περράτης, 2007). Αυτό οδήγησε στην εµφάνιση και νέων 

αµοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω την αγορά. Με το ξέσπασµα της 

οικονοµικής κρίσης του 1929 έγινε επιτακτική η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός 

ρυθµιστικού θεσµικού πλαισίου για τα αµοιβαία κεφάλαια. Αυτός ο νόµος ψηφίστηκε 

το 1940 (Investment Company Act) και αποτέλεσε τη βάση για τη λειτουργία των 

αµοιβαίων κεφαλαίων. Η εµπιστοσύνη των επενδυτών ανακτήθηκε και αυτό φάνηκε 

από την ανοδική πορεία των αµοιβαίων κεφαλαίων τη δεκαετία του ’50 και του ’60. 

∆ηµιουργήθηκαν νέα είδη αµοιβαίων κεφαλαίων, όπως το διεθνές αµοιβαίο κεφάλαιο 
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(1955) που βασίζεται σε µετοχές και οµόλογα άλλων χωρών, το αµοιβαίο κεφάλαιο 

διαχείρισης διαθεσίµων (1971) που βασίζεται σε καταθέσεις και οµόλογα και το 

διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ή ETF (1993) που διαπραγµατεύεται στα 

χρηµατιστήρια (Investment Company Institute, 2011).  

Η ανοδική πορεία των αµοιβαίων κεφαλαίων στην αµερικάνικη αγορά φαίνεται στα 

∆ιαγράµµατα 3.1 και 3.2, όπου παρουσιάζονται το καθαρό ενεργητικό και ο αριθµός 

των αµοιβαίων κεφαλαίων των Η.Π.Α. για την περίοδο 1940-2010. Απ΄ τα δύο 

διαγράµµατα γίνεται φανερή η απότοµη ανάπτυξη των αµοιβαίων κεφαλαίων την 

περίοδο 1980-2010. 
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Πηγή: ICI Factbook 2011. 

∆ιάγραµµα 3.1: Καθαρό ενεργητικό αµοιβαίων κεφαλαίων στις Η.Π.Α. 
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Πηγή: ICI Factbook 2011. 

∆ιάγραµµα 3.2: Αριθµός αµοιβαίων κεφαλαίων στις Η.Π.Α. 

 

3.2.2 Ευρώπη 

 

Στην Ευρώπη η «άνθιση» των αµοιβαίων κεφαλαίων ακολούθησε αυτή στις Η.Π.Α. µε 

εξαίρεση τις πρώην κοµµουνιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες 

παρουσίασαν µια υστέρηση µέχρι σχετικά πρόσφατα (Russell, 2007). Ορόσηµο στις 

εξελίξεις αποτέλεσε η έκδοση της  οδηγίας 85/611 για τους ΟΣΕΚΑ το 1985 για τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η οδηγία παρείχε ένα νοµοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας για τους ΟΣΕΚΑ και επέτρεψε την ελεύθερη διάθεση τους µεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μούζουλας, 2000).  

Στα ∆ιαγράµµατα 3.3 και 3.4 παριστάνεται γραφικά το καθαρό ενεργητικό των 

αµοιβαίων κεφαλαίων των χωρών της Ευρώπης και ο συνολικός αριθµός τους για την 

περίοδο1998-2010.  
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Πηγή: ICI Factbook 2005 & 2011. 

∆ιάγραµµα 3.3: Καθαρό ενεργητικό αµοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη 

 
 

25524

28972 28542
29306

30060

33151

35210

26821

22095

35292

34899

36780

20107

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ΕΤΟΣ

Α
Ρ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

 Α
Μ
Ο
ΙΒ
Α
ΙΩ
Ν

 Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
ΙΩ
Ν

.

 
Πηγή: ICI Factbook2005 &  2011. 

∆ιάγραµµα 3.4: Αριθµός αµοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη 

 

Η ανοδική πορεία των αµοιβαίων κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές χώρες είναι έκδηλη και 

στα δύο διαγράµµατα ιδιαίτερα µέχρι το τέλος του 2007. Η παγκόσµια οικονοµική 

κρίση του 2008 δεν άφησε ανεπηρέαστη την ευρωπαϊκή αγορά των αµοιβαίων 

κεφαλαίων. Αυτό φαίνεται ευκρινέστερα στο ∆ιάγραµµα 3.5, όπου παρουσιάζονται οι 

καθαρές πωλήσεις (πωλήσεις-ρευστοποιήσεις) των ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων 
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για την περίοδο 2004-2010. Το ξέσπασµα της κρίσης οδήγησε σε κύµα 

ρευστοποιήσεων µε την κορύφωσή του στο τέλος του 2008. 
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Πηγή: ICI Factbook 2011. 

∆ιάγραµµα 3.5: Καθαρές πωλήσεις αµοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη 

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.6 παρουσιάζονται τα σχετικά µερίδια των επενδυτικών κεφαλαίων 

στην Ευρώπη για το τέλος του 2009. Οι τρεις σηµαντικότερες χώρες είναι κατά σειρά 

το Λουξεµβούργο, που αποτελεί «φορολογικό παράδεισο», η Γαλλία και η Γερµανία. 

Επίσης, είναι προφανής η κυριαρχία των χωρών της Ευρωζώνης µε εξαίρεση τη 

Μεγάλη Βρετανία. Ιδιαίτερα σηµαντικό µερίδιο αγοράς (10,6%) καταλαµβάνει η 

Ιρλανδία, η οποία παρουσίασε ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη τα έτη που προηγήθηκαν 

της κρίσης του 2008. 
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Πηγή: www.efama.org/ 

∆ιάγραµµα 3.6: Σχετικά µερίδια επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη 

 

Το καθαρό ενεργητικό των επενδυτικών κεφαλαίων ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στο τέλος του 2009 παρουσιάζεται κατά φθίνουσα 

σειρά στον Πίνακα 3.1, που ακολουθεί.  
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Πίνακας 3.1: Καθαρό ενεργητικό επενδυτικών κεφαλαίων ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις 
ευρωπαϊκές χώρες 

ΧΩΡΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΑΕΠ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4839% 

ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ 614,8% 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 468,9% 

ΓΑΛΛΙΑ 74,5% 

ΑΥΣΤΡΙΑ 50,5% 

∆ΑΝΙΑ 49,3% 

ΕΛΒΕΤΙΑ 44,7% 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 43,5% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 42,5% 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 40,8% 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 31,7% 

ΒΕΛΓΙΟ 28,6% 

ΙΣΠΑΝΙΑ 18,5% 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 18,3% 

ΙΤΑΛΙΑ 17% 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 16,9% 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 13,8% 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 11,9% 

ΠΟΛΩΝΙΑ 7,3% 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 6,2% 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 5,4% 

ΕΛΛΑ∆Α 4,4% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 3,7% 

ΤΣΕΧΙΑ 3,2% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,2% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0,6% 

Πηγή: www.efama.org/ 

 

Το Λουξεµβούργο και το Λιχνεστάιν που είναι και οι χώρες µε τις µεγαλύτερες 

φοροελαφρύνσεις για τους επενδυτές βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Πολύ υψηλό 

ποσοστό ως προς το ΑΕΠ παρουσιάζει η Ιρλανδία, αλλά και η Γαλλία. Στην κατάταξη 

ακολουθούν οι ∆υτικές χώρες και οι Σκανδιναβικές. Στο τέλος της λίστας βρίσκονται οι 
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Ανατολικές χώρες και η Ελλάδα, που δείχνει και την υστέρηση τους στην αγορά των 

επενδυτικών κεφαλαίων. 

 

3.2.3 Υπόλοιπος κόσµος 

 

Τα αµοιβαία κεφάλαια, αν και ξεκίνησαν στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, τα τελευταία 

χρόνια παρουσίασαν πρόοδο και σε αρκετές χώρες του υπόλοιπου κόσµου µε εξαίρεση 

όµως τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες Κίνα και Ινδία (Russell, 2007; Investment 

Company Institute, 2011).  

Στα ∆ιαγράµµατα 3.7 και 3.8 παρουσιάζονται γραφικά το καθαρό ενεργητικό των 

αµοιβαίων κεφαλαίων στον υπόλοιπο κόσµο, καθώς και ο αριθµός τους για τα έτη 

1998-2010. 
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Πηγή: ICI Factbook2005 &  2011. 

∆ιάγραµµα 3.7: Καθαρό ενεργητικό αµοιβαίων κεφαλαίων στον υπόλοιπο κόσµο 
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Πηγή: ICI Factbook2005 &  2011. 

∆ιάγραµµα 3.8: Αριθµός αµοιβαίων κεφαλαίων στον υπόλοιπο κόσµο 

 

Από τα δύο παραπάνω διαγράµµατα γίνεται φανερό ότι την περίοδο 1998-2010 τα 

αµοιβαία κεφάλαια βρίσκουν εύφορο έδαφος και στον υπόλοιπο κόσµο εκτός απ’ τις 

Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, στην Ασία και στην Ωκεανία αλµατώδης 

ανάπτυξη σηµειώθηκε στην Αυστραλία ,την Ιαπωνία και το Χονγκ-Κονγκ. Απ’ τις 

αµερικάνικες χώρες εκτός των Η.Π.Α. ιδιαίτερα αναπτύχθηκαν οι αγορές της 

Βραζιλίας, αλλά και του Καναδά. Τέλος, στην ήπειρο της Αφρικής µόνο στη Νότιο 

Αφρική παρουσίασαν τα αµοιβαία κεφάλαια κάποια ανάπτυξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ
1 

 
4.1 Εισαγωγή 
 

Τη βάση για τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε η οδηγία 

85/611/ΕΟΚ του συµβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 

«για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά 

µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».  Μ’ 

αυτήν την οδηγία προωθήθηκε η διακίνηση επενδυτικών κεφαλαίων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε παράλληλη προστασία των επενδυτών. Έκτοτε εκδόθηκε µια 

σειρά από τροποποιητικές οδηγίες, συστάσεις και κανονισµούς για την περαιτέρω 

διευκρίνιση της παραπάνω οδηγίας. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα 

βασικότερα σηµεία της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, καθώς και των µετέπειτα τροποποιήσεων 

της σε αύξουσα χρονολογική σειρά. 

 

4.2 Οδηγία 85/611/ΕΟΚ 

 

4.2.1 Γενικές διατάξεις και πεδίο εφαρµογής (άρθρα 1-3) 

 

Μ’ αυτήν την οδηγία διαχωρίζονται οι ΟΣΕΚΑ σ’ αυτούς που έχουν συµβατική µορφή 

(αµοιβαία κεφάλαια) και σ’ αυτούς που έχουν καταστατική µορφή (εταιρίες 

επενδύσεων). Σ’ αυτήν την οδηγία δεν υπάγονται οι εταιρίες επενδύσεων που 

επενδύουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους κυρίως σε µη κινητές αξίες, οι ΟΣΕΚΑ 

κλειστού τύπου και οι ΟΣΕΚΑ που δεν πωλούν τα µερίδιά τους εντός της Ευρωπαϊκής 

κοινότητας ή σε τµήµα της. 

 

4.2.2 Άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ (άρθρο 4) 

 

Ένας ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να λάβει άδεια λειτουργίας απ’ τις αρµόδιες αρχές του 

κράτους µέλους , όπου εδρεύει. Στα αµοιβαία κεφάλαια οι αρµόδιες αρχές εγκρίνουν 

την εταιρεία διαχείρισης, τον κανονισµό και την εκλογή του θεµατοφύλακα, ενώ στις 

                                                 
1 Πηγή: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24036a_el.htm 
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εταιρίες επενδύσεων τα καταστατικά έγγραφα και την εκλογή του θεµατοφύλακα. 

Επίσης, οι αρµόδιες αρχές έχουν το δικαίωµα να µη χορηγήσουν άδεια λειτουργίας σε 

έναν ΟΣΕΚΑ στον οποίον εµπλέκονται πρόσωπα που δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή 

δεν έχουν την απαιτούµενη πείρα για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

4.2.3 Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διάρθρωση των αµοιβαίων κεφαλαίων (άρθρα 

5-11) 

 

Η εταιρία διαχείρισης υποχρεούται να διαθέτει αρκετούς οικονοµικούς πόρους, ώστε να 

ασκεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της. Οι δραστηριότητες της περιορίζονται 

αποκλειστικά στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων. 

Ο θεµατοφύλακας αναλαµβάνει τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του 

αµοιβαίου κεφαλαίου. Πρέπει να εξασφαλίζει τις συναλλαγές των µεριδίων, τον 

σύννοµο υπολογισµό της αξίας τους, να εκτελεί τις σύννοµες εντολές τις εταιρίας 

διαχείρισης, να εξασφαλίζει τις εµπρόθεσµες καταβολές του αντιτίµου κατά τις 

συναλλαγές και να διανέµει κατά τους νόµους και τους κανονισµούς τα κεφαλαιακά 

κέρδη.  

Η εταιρία διαχείρισης και ο θεµατοφύλακας πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα και 

κατά τα συµφέροντα των µεριδιούχων. 

 

4.2.4 Υποχρεώσεις σχετικά µε τη διάρθρωση των εταιριών επενδύσεων και τον 

θεµατοφύλακά τους (άρθρα 12-18) 

 

Η νοµική µορφή µιας εταιρίας επενδύσεων καθορίζεται απ΄ το κράτος µέλος που 

εδρεύει. Αυτή η εταιρία πρέπει να αναθέτει τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού της σε θεµατοφύλακα. 

Ο θεµατοφύλακας υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές των µεριδίων της 

εταιρίας είναι σύννοµες ή τα καταστατικά έγγραφά της, ότι θα του καταβάλλεται 

εµπρόθεσµα το αντίτιµο των συναλλαγών της εταιρίας και ότι τα εταιρικά κέρδη θα 

διανέµονται σύννοµα και σύµφωνα µε τα καταστατικά έγγραφα. Πρέπει να υπόκειται 

σε δηµόσιο έλεγχο και να διαθέτει οικονοµικές και επαγγελµατικές εγγυήσεις, ώστε να 

ασκεί τα καθήκοντά του και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Οφείλει να 

ενεργεί µόνο προς το συµφέρον των µεριδιούχων και ευθύνεται, κατά το εθνικό δίκαιο 

του κράτους µέλους όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα τη εταιρίας επενδύσεων, προς 
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την εταιρία επενδύσεων και τους µεριδιούχους, για τυχόν ζηµιές σε βάρος τους λόγω 

πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του. 

 

4.2.5 Υποχρεώσεις σχετικές µε την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ (άρθρα 19-

26) 

 

Ένας ΟΣΕΚΑ είναι υποχρεωµένος να επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία στις 

ακόλουθες αξίες: 

• Κινητές αξίες που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών ενός κράτους 

µέλους. 

• ∆ιαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες σε κάποια άλλη ανοικτή στο κοινό αγορά 

κράτους µέλους, που είναι ελεγχόµενη. 

• Κινητές αξίες που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών ενός τρίτου 

κράτους ή διαπραγµατεύονται σε κάποια άλλη ανοικτή στο κοινό αγορά τρίτου 

κράτους µέλους, που είναι ελεγχόµενη. Το χρηµατιστήριο ή η αγορά θα πρέπει 

προηγουµένως να έχουν εγκριθεί απ’ τις αρµόδιες αρχές ή να προβλέπονται για 

το αµοιβαίο κεφάλαιο απ’ το νόµο ή/και τον κανονισµό του και για την εταιρία 

επενδύσεων απ’ τα καταστατικά της έγγραφα. 

• Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες µε την προϋπόθεση στους  όρους έκδοσής τους να 

αναφέρουν υποβολή αίτησης για εισαγωγή τους σε χρηµατιστήριο αξιών ή άλλη 

ελεγχόµενη αγορά. 

Ωστόσο ένα ποσοστό µέχρι 10% του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να 

επενδύεται και σε άλλες κινητές αξίες εκτός απ’ τις παραπάνω. Το ανώτατο ποσοστό 

του ενεργητικού που µπορεί να επενδυθεί σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη είναι 5%, 

το οποίο µπορεί να αυξηθεί απ’ τα κράτη µέλη υπό προϋποθέσεις µέχρι και 35%. 

Επίσης, ένας ΟΣΕΚΑ, ενώ µπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιµα, απαγορεύεται να 

επενδύει σε πολύτιµα µέταλλα και παραστατικούς τους τίτλους.  

Όσον αφορά τις εταιρίες επενδύσεων και τις εταιρίες διαχείρισης, δεν τις επιτρέπεται να 

κατέχουν µετοχές µε τις οποίες να επηρεάζουν τη διαχείριση ενός εκδότη. Επίσης 

υπάρχει περιορισµός στο ποσοστό των µετοχών και των οµολογιών αυτού του εκδότη 

που µπορούν να αποκτήσουν. 
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4.2.6 Υποχρεώσεις σχετικές µε την ενηµέρωση των µεριδιούχων (άρθρα 27-35) 

 

Μία εταιρία διαχείρισης, για καθένα απ’ τα αµοιβαία της κεφάλαια, ή µια εταιρία 

επενδύσεων υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ενηµερωτικό φυλλάδιο, ετήσια έκθεση ανά 

έτος οικονοµικής χρήσης και εξαµηνιαία έκθεση για το πρώτο εξάµηνο του έτους 

οικονοµικής χρήσης. Επιπλέον, πρέπει να τα παρέχουν δωρεάν στον εγγραφόµενο πριν 

τη σύναψη της σύµβασης. 

Το ενηµερωτικό φυλλάδιο πρέπει να περιέχει όλα τα δεδοµένα, ώστε ο δυνητικός 

επενδυτής να µπορεί να σχηµατίσει µια πλήρη εικόνα. Στην ετήσια έκθεση 

παρουσιάζεται ο ισολογισµός ή η περιουσιακή κατάσταση, ο αναλυτικός λογαριασµός 

εσόδων και δαπανών, µια έκθεση για τις δραστηριότητες του προηγούµενου έτους 

οικονοµικής χρήσης και όλες οι σηµαντικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα 

αποτελέσµατα του ΟΣΕΚΑ. Η εξαµηνιαία έκθεση πρέπει να περιέχει την περιουσιακή 

κατάσταση, τον αριθµό των κυκλοφορούντων µεριδίων, την καθαρή αξία ενεργητικού 

ανά µερίδιο και τους τίτλους του χαρτοφυλακίου. 

Ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να δηµοσιεύει τις τιµές έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης 

των µεριδίων του τουλάχιστον 2 φορές µηνιαίως. Επίσης, σε κάθε διαφήµιση του 

πρέπει να αναφέρει τη  ύπαρξη ενηµερωτικού φυλλαδίου και τους τόπους που το 

διαθέτει. 

 

4.2.7 Γενικές υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ (άρθρα 36-43) 

 

Σε  έναν ΟΣΕΚΑ υφίστανται και οι παρακάτω υποχρεώσεις: 

• ∆εν επιτρέπεται να δανείζονται οι εµπλεκόµενοι φορείς του (η εταιρία 

επενδύσεων, η εταιρία διαχείρισης και ο θεµατοφύλακας). 

• Οφείλει να εξαγοράζει, ή να εξοφλεί τα µερίδιά του κατ’ εντολή του 

µεριδιούχου. 

• Πρέπει να αναφέρει και να ακολουθεί τον νόµο στους κανόνες εκτίµησης των 

στοιχείων του ενεργητικού του και υπολογισµού της τιµής έκδοσης, πώλησης, 

εξαγοράς ή εξόφλησης των µεριδίων του. 

• Μία εταιρία επενδύσεων πρέπει να αναφέρει τις αµοιβές και τις δαπάνες της που 

αφαιρεί απ’ το κεφάλαιο, καθώς και τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται. 
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4.2.8 Ειδικές διατάξεις για τους ΟΣΕΚΑ που διαθέτουν τα µερίδιά τους σε άλλα 

κράτη διαφορετικά από τα κράτη της έδρας τους (άρθρα 44-48) 

 

Ένας ΟΣΕΚΑ που διαθέτει τα µερίδια του σε άλλο κράτος µέλος οφείλει να τηρεί και 

τους νόµους και τους κανονισµούς αυτού του κράτους. Πριν από τη διάθεση των 

µεριδίων του πρέπει να έχει κοινοποιήσει στις αρχές του άλλου κράτους µέλους: 

• βεβαίωση απ’ τις αρµόδιες αρχές ότι πληρεί τους όρους της παρούσας οδηγίας, 

• τον κανονισµό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, 

• το ενηµερωτικό του φυλλάδιο, 

• την τελευταία ετήσια και εξαµηνιαία έκθεση του και 

• πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εµπορίας των µεριδίων του στο άλλο κράτος. 

 

4.2.9 ∆ιατάξεις σχετικά µε τις αρχές τις αρµόδιες για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας και την εποπτεία (άρθρα 49-52) 

 

Οι αρµόδιες αρχές, που είναι δηµόσιες ή όργανο ορισµένο απ’ τις δηµόσιες αρχές, 

ορίζονται απ’ τα κράτη µέλη, τα οποία καταµερίζουν και τις αρµοδιότητες. Οι αρχές 

του κράτους που εδρεύει ένας ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του. Παρ’ όλα 

αυτά, οι αρχές του κράτους µέλους όπου δραστηριοποιείται ένας ΟΣΕΚΑ 

επιβαρύνονται µε την εποπτεία της τήρησης των γενικών υποχρεώσεων του ΟΣΕΚΑ 

(παράγραφος 3.3.7).  

Οι αρχές των κρατών µελών για να εκπληρώσουν την αποστολή τους οφείλουν να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες τηρώντας το επαγγελµατικό απόρρητο.  

Αν ένας ΟΣΕΚΑ παραβεί τις νοµοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές διατάξεις ή τους 

κανόνες του κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της 

εταιρίας επενδύσεων, οι αρχές του κράτους µέλους όπου εδρεύει ο ΟΣΕΚΑ είναι οι 

αρµόδιες για τη λήψη µέτρων. Επιπλέον, οφείλουν να γνωστοποιούν στις αρχές των 

άλλων κρατών µελών όπου δραστηριοποιείται ο ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση ανάκλησης 

άδειας λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σοβαρό µέτρο έναντι του ΟΣΕΚΑ. 

 

4.2.10 Επιτροπή επικοινωνίας (άρθρο 53) 

 

Η επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστά µία επιτροπή επικοινωνίας, της 

οποίας η αποστολή είναι: 
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• η διευκόλυνση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας µε την διοργάνωση 

τακτικών συνεννοήσεων για την αντιµετώπιση των ενδεχοµένων προβληµάτων, 

• η προαγωγή της συνεννόησης ανάµεσα στα κράτη µέλη πάνω σε ζητήµατα 

αυστηρότερων ή συµπληρωµατικών διατάξεων, 

• η παροχή συµβουλών στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 

συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας. 

 

4.2.11 Μεταβατικές, εξαιρετικές και τελικές διατάξεις (άρθρα 54-59) 

 

Με σκοπό την οµαλή µετάβαση στην περίοδο εφαρµογής της οδηγίας και την 

αντιµετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων θεσπίστηκε µια σειρά διατάξεων. Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

4.3 Οδηγία 88/220/ΕΟΚ 

 

Την οδηγία 85/611/ΕΟΚ ακολούθησε η οδηγία 88/220/ΕΟΚ που εξέδωσε το συµβούλιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 22η Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση, όσον αφορά 

την επενδυτική πολιτική ορισµένων ΟΣΕΚΑ, της πρώτης οδηγίας. 

Η τροποποίηση της πρώτης οδηγίας αφορά την αύξηση του µέγιστου ποσοστού του 

ενεργητικού του που µπορεί να επενδύσει ένας ΟΣΕΚΑ σε ορισµένες κινητές αξίες του 

ίδιου εκδότη από το 5 στο 25%. Αυτές οι κινητές αξίες είναι οµολογίες εκδοθείσες από 

πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει  σε  κράτος µέλος και υπόκειται σε ειδικό κρατικό 

έλεγχο. 

 

4.4 Οδηγία 95/26/ΕΚ 

 

Αυτή η οδηγία εκδόθηκε απ’ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 29η Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 

77/780/ΕΟΚ, 89/646/ΕΟΚ, 76/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 

93/22/ΕΟΚ και της 85/611/ΕΟΚ στον τοµέα των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων 

σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), µε σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας. 

Αντικαθιστά τις παραγράφους 2-4 του άρθρου 50 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ µε τις 

παραγράφους 2-11.  

Με τις νέες ρυθµίσεις τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στις 

εποπτικές αρχές και οι εντεταλµένοι απ’ τις αρµόδιες αρχές ελεγκτές λογαριασµών ή 
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εµπειρογνώµονες δεσµεύονται µε την τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου. Αυτό το 

απόρρητο απαγορεύει την κοινοποίηση των εµπιστευτικών πληροφοριών σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή παρά µόνο  σε συνοπτική µορφή και τηρώντας την 

ανωνυµία των ΟΣΕΚΑ των εταιριών διαχείρισης και των θεµατοφυλάκων. Εξαίρεση 

στην παραπάνω απαγόρευση αποτελεί η περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ενός ΟΣΕΚΑ. Επιπλέον, εισάγεται ένα πλήθος διατάξεων που επιτρέπει 

την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, καθώς 

και τη διαβίβαση πληροφοριών σε κεντρικές τράπεζες και σε συµψηφιστικά 

επιµελητήρια. 

 

4.5 Οδηγία 2000/64/ΕΚ 

 

Μ’ αυτήν την οδηγία που εκδόθηκε απ’ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 7η Νοεµβρίου 2000 τροποποιήθηκαν οι οδηγίες του 

συµβουλίου 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες. Στο άρθρο 50 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ η 

παράγραφος 4 αντικαθίσταται µε µια νέα. 

Σύµφωνα µε τη νέα παράγραφο, τα κράτη µέλη επιτρέπεται να συνάπτουν συµφωνίες 

για ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, µόνο αν οι 

πληροφορίες εξυπηρετούν ην εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των αρµοδίων 

αρχών. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες διαβιβάζονται από άλλο κράτος µέλος 

επιτρέπεται η κοινοποίησή τους µόνο κατόπιν ρητής συµφωνίας των αρµοδίων αρχών 

απ’ όπου προήλθαν.  

 

4.6 Οδηγία 2001/107/ΕΚ 

 

Η οδηγία 2001/107/ΕΚ, εκδοθείσα από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 21η Ιανουαρίου 2002, τροποποιεί την οδηγία 85/611/ΕΟΚ 

όσον αφορά τη ρύθµιση των εταιριών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά 

δελτία.  

Αρχικά,  σ’ αυτήν την οδηγία προστίθενται αναλυτικά µια σειρά ορισµών για τους 

εµπλεκόµενους στους ΟΣΕΚΑ (π.χ. εταιρία διαχείρισης, θεµατοφύλάκας κ.α.). Στη 

συνέχεια αναλύονται οι υποχρεώσεις των εταιριών διαχείρισης, που διαχωρίζονται 

στους ακόλουθους τοµείς: 
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• Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητες. 

• Σχέσεις µε τρίτες χώρες. 

• Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριότητας. 

• ∆ικαίωµα εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Όσον αφορά τις εταιρίες επενδύσεων, οι υποχρεώσεις τους περιορίζονται στις 

προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας και σ’ αυτές της άσκησης δραστηριοτήτων. 

Τέλος, µια σειρά από συµπληρώσεις στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ γίνεται σε θέµατα 

ενηµέρωσης των µεριδιούχων, διάθεσης µεριδίων από ΟΣΕΚΑ σε κράτη µέλη 

διαφορετικά απ’ την έδρα τους και εποπτείας απ’ τις αρµόδιες αρχές. 

 

4.7 Οδηγία 2001/108/ΕΚ 

 

Αυτή η οδηγία, που εκδόθηκε απ’ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 21η Ιανουαρίου 2002, αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 

85/611/ΕΟΚ όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ.  

Στις δυνητικές επενδύσεις ενός ΟΣΕΚΑ προστίθενται και οι εξής: 

• Μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένων βάσει της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή/και άλλων 

οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που εδρεύουν σε κράτος µέλος ή όχι υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις.. 

• Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες σε πρώτη ζήτηση ή µε δικαίωµα 

απόσυρσης. 

• Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαπραγµατεύονται σε ελεγχόµενη 

αγορά ή/και όχι υπό κάποιους όρους. 

Σύµφωνα µ’ αυτήν την οδηγία µία εταιρία διαχείρισης ή µία επενδύσεων πρέπει 

συνεχώς να ελέγχει τον κίνδυνο των θέσεών της και να αποτιµά την αξία 

εξωχρηµατιστηριακών της παραγώγων. Ο συνολικός κίνδυνος στον οποίον εκτίθεται 

ένας ΟΣΕΚΑ ως προς τα παράγωγα µέσα του δεν πρέπει να ξεπερνά τη συνολική 

καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του.  

 

4.8 Οδηγία 2004/39/ΕΚ 

 

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν αυτήν 

την οδηγία την 21η Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 2000/12/ΕΚ και για την 
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κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ. Η τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ έγκειται 

στη συµπλήρωση των υποχρεώσεων των εταιριών διαχείρισης.  

Όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, µια εταιρία διαχείρισης θα πρέπει: 

• να εφαρµόζει οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις, ώστε να µην θίγονται τα 

συµφέροντα των πελατών της, 

• να εξασφαλίζει την τακτική εκτέλεση των επενδυτικών υπηρεσιών µέσω 

καταλλήλων συστηµάτων και διαδικασιών, 

• να καταγράφει όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τις εκτελεσθείσες 

συναλλαγές της και 

• να προστατεύει τα δικαιώµατα κυριότητας των πελατών της στην περίπτωση 

που κατέχει χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σ’ αυτούς. 

Σχετικά µε την προστασία των επενδυτών, µια εταιρία διαχείρισης πρέπει να παρέχει 

πληροφόρηση στους δυνητικούς πελάτες για τις υπηρεσίες της, τα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα και τις επενδυτικές της στρατηγικές και τα κόστη των συναλλαγών.  

 

4.9 Οδηγία 2005/1/ΕΚ 

 

Η οδηγία 2005/1/ΕΚ, εκδοθείσα από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 9η Μαρτίου 2005, τροποποιεί τις οδηγίες 73/239/ΕΟΚ, 

85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ, 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 

2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ «µε σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής 

διάρθρωσης των αρµοδίων επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών» 

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ αυτές είναι ελάχιστες και 

περιλαµβάνουν κυρίως τη προσθήκη διευκρινιστικών φράσεων. 

 

4.10 Οδηγία 2007/16/ΕΚ 

 

Αυτή η οδηγία εκδόθηκε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 19η Μαρτίου 2007 για την εφαρµογή της οδηγίας 

85/611/ΕΟΚ σχετικά µε τη διευκρίνιση κάποιων ορισµών. ∆ίνονται αναλυτικά οι 

ορισµοί των όρων: κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, οργανισµός που υπόκειται και 

τηρεί κανόνες της προληπτικής εποπτείας, µέσα τιτλοποίησης που επωφελούνται από 

τραπεζική πίστωση, ρευστά χρηµατοπιστωτικά στοιχεία, χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, 

κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που ενσωµατώνουν παράγωγα, τεχνικές και µέσα 
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που αποσκοπούν στην αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου και ΟΣΕΚΑ που 

αναπαράγουν δείκτη. 

 

4.11 Οδηγία 2008/18/ΕΚ 

 

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν αυτήν 

την οδηγία την 11η Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ 

σχετικά µε τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Σ’ αυτήν την 

οδηγία αναφέρονται οι τεχνικές τροποποιήσεις που επιφέρει η Επιτροπή. 

 

4.12 Οδηγία 2009/65/ΕΚ 

 

Αυτή η οδηγία που εκδόθηκε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 13η Ιουλίου 2009 αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας 

85/611/ΕΟΚ, η οποία κρίθηκε αναγκαία ύστερα απ’ όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις. 

 

4.13 Οδηγία 2010/42/ΕΕ 

 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε αυτήν την οδηγία την 1η Ιουλίου 2010 «για την 

εφαρµογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συµβουλίου 

σχετικά µε ορισµένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αµοιβαίων κεφαλαίων, τις δοµές 

κύριου-τροφοδοτικού και τη διαδικασία κοινοποίησης». 

Σ’ αυτήν την οδηγία αναλύεται για την περίπτωση της συγχώνευσης µεταξύ ΟΣΕΚΑ το 

περιεχόµενο των πληροφοριών προς τους µεριδιούχους, η συµφωνία και ο εσωτερικός 

κανονισµός µεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, η εκκαθάριση, η συγχώνευση ή 

η διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ, οι θεµατοφύλακες και οι ελεγκτές της διαδικασίας και 

η διαδικασία κοινοποίησης στα κράτη µέλη. 

 

4.14 Οδηγία 2010/43/ΕΕ 

 

Αυτή η οδηγία εκδοθείσα απ’ την ευρωπαϊκή επιτροπή την 1η Ιουλίου 2010 τροποποιεί 

την οδηγία 2009/65/ΕΚ «όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις 

συµφερόντων, την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, τη διαχείριση κινδύνου 
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και το περιεχόµενο της συµφωνίας µεταξύ ενός θεµατοφύλακα και µιας εταιρίας 

διαχείρισης». 

Σύµφωνα µ’ αυτήν την οδηγία καθορίζονται οι διαδικασίες και ο µηχανισµός ελέγχου 

µιας εταιρίας διαχείρισης. Αναλύονται λεπτοµερώς οι οργανωσιακές της απαιτήσεις, οι 

διοικητικές και οι λογιστικές της διαδικασίες και οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου. 

Όσον αφορά τις συγκρούσεις συµφερόντων προσδιορίζονται τα κριτήριά τους, καθώς 

και η πολιτική σχετικά µ’ αυτές. Επιπλέον, θεσµοθετούνται κανόνες δεοντολογίας 

στους τοµείς της εκτέλεσης εντολών διάθεσης και εξόφλησης και των αντιπαροχών. 

Γίνεται πρόβλεψη για τα στοιχεία της συµφωνίας µιας εταιρίας διαχείρισης και ενός 

θεµατοφύλακα όσον αφορά τις διαδικασίες, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον 

διορισµό τρίτων. ∆ίνεται έµφαση στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνου σχετικά µε την 

πολιτική διαχείρισης και τη µέτρησή του, καθώς και την αποτίµηση των υπό διαχείριση 

εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. 

 

4.15 Οδηγία 2010/78/ΕΚ 

 

Η οδηγία 2010/78/ΕΚ εκδόθηκε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 24η Νοεµβρίου 2010 για την τροποποίηση των οδηγιών 

1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 

2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις 

εξουσίες της ευρωπαϊκής αρχής τραπεζών, της ευρωπαϊκής αρχής ασφαλίσεων και 

επαγγελµατικών συντάξεων και της ευρωπαϊκής αρχής κινητών αξιών και αγορών.  

Η σηµαντικότερη τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις και τις εκτελεστικές εξουσίες. Επίσης, αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την 

ανάκληση της ανάθεσης των εξουσιών και τη διατύπωση αντιρρήσεων για τις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
2 

 
5.1 Εισαγωγή 

 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν διάφορα συστήµατα ταξινόµησης επενδυτικών 

κεφαλαίων. Για να διευκολυνθεί η σύγκριση των ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων 

και η επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων σ’ αυτήν την αγορά υπήρξε επιτακτική η 

ανάγκη για µια ενιαία ταξινόµηση τους. Το European Fund Categorization Forum 

(EFCF), οµάδα εργασίας αποτελούµενη από  αντιπροσώπους κορυφαίων εταιριών 

διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, εθνικών ενώσεων και αναλυτών, σε συνεργασία 

µε την European Fund and Asset Management Association (EFAMA) κατέληξαν το 

2008 στην ανάπτυξη ενός συστήµατος ταξινόµησης που είναι αντιπροσωπευτικό για 

την ευρωπαϊκή αγορά επενδυτικών κεφαλαίων. Τα κυριότερα σηµεία αυτού του 

συστήµατος παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

5.2 Γενική κατηγοριοποίηση 

 

Ανάλογα µε το σε ποιες αξίες επενδύει ένα επενδυτικό κεφάλαιο ταξινοµείται σε µια 

απ’ τις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες (οι οποίες διαχωρίζονται περαιτέρω): 

• Μετοχικά (Equity)  

• Οµολογιακά (Bond) 

• ∆ιαχείρισης διαθεσίµων (Money market) 

• Μικτά (Mixed). 

Εκτός απ’ το κριτήριο της κατανοµής του κεφαλαίου του ένα επενδυτικό κεφάλαιο 

µπορεί να κατηγοριοποιηθεί και σε ένα πλήθος άλλων κατηγοριών που θα αναφερθούν 

συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

 

 

 

                                                 
2 Πηγή: (EFCF, 2008) 
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5.3 Κατηγορίες επενδυτικών κεφαλαίων 

 

5.3.1 Μετοχικά κεφάλαια (Equity funds) 

 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν τουλάχιστον το 

85% των περιουσιακών τους στοιχείων σε µετοχές. Περαιτέρω κατηγοριοποίηση 

µπορεί να γίνει µε βάση τρία βασικά κριτήρια: τη χώρα/περιοχή προέλευσης, τον κλάδο 

δραστηριότητας και την κεφαλαιοποίηση. Επιπλέον, µπορούν να τους αποδοθούν ένα ή 

περισσότερα δοµικά χαρακτηριστικά (κοινωνικά υπεύθυνο, funds of funds, managers of 

managers, χρηµατιστηριακώς διαπραγµατεύσιµα κεφάλαιο (ETF), tracker, κλειστού 

τύπου, hedged, style και µόχλευση). Αναλυτικότερα, τα τρία βασικά κριτήρια των 

µετοχικών κεφαλαίων είναι τα εξής: 

• Χώρα/περιοχή προέλευσης. Τα µίας χώρας/περιοχής µετοχικά κεφάλαια 

επενδύουν σε ποσοστό τουλάχιστον 80% των περιουσιακών τους στοιχείων σε 

µετοχές εταιριών µίας χώρας/περιοχής. Η έδρα µίας εταιρίας καθορίζεται απ’ τη 

χρηµατιστηριακή αγορά που διαπραγµατεύεται η µετοχή της ή τη χώρα/περιοχή 

που δραστηριοποιείται. 

• Κλάδος δραστηριότητας. Αν κάποιο µετοχικό κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 

το 80% των περιουσιακών του στοιχείων σε µετοχές εταιριών του ίδιου κλάδου 

(π.χ. βιοµηχανικές, τεχνολογικές, τηλεπικοινωνιών κ.α.), κατατάσσεται στην 

αντίστοιχη υποκατηγορία. 

• Κεφαλαιοποίηση. Τα χαµηλής κεφαλαιοποίησης µετοχικά κεφάλαια έχουν 

ιδιαίτερη υποκατηγορία (Small Cap Equity Funds), εφόσον επενδύουν σε 

µετοχές εταιριών χαµηλής κεφαλαιοποίησης τουλάχιστον το 80% των 

περιουσιακών τους στοιχείων. Τα υπόλοιπα µετοχικά κεφάλαια κατατάσσονται 

στην ευρύτερη κατηγορία (Equity Funds). 

 

5.3.2 Οµολογιακά κεφάλαια (Bond funds) 

 

Αυτά τα κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον 90% του ενεργητικού τους σε αξίες 

σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα και οµολογίες). ∆εν επενδύουν σε µετοχές, ενώ 

µπορούν να επενδύσουν σε µετατρέψιµες οµολογίες και σε αξίες asset-

backed/mortgage-backed µέχρι το 20%  του ενεργητικού τους για καθένα είδος αξιών.  

Με βάση τέσσερα κριτήρια (νοµισµατική έκθεση, έκθεση σε αναπτυσσόµενες αγορές, 

πιστωτική ποιότητα και επιτοκιακή έκθεση) τα οµολογιακά κεφάλαια διαχωρίζονται σε 
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ισάριθµες υποκατηγορίες. Τα οµολογιακά κεφάλαια που δεν ανήκουν σε καµιά απ’ τις 

παραπάνω υποκατηγορίες κατατάσσονται σε µία «απροσδιόριστη» κατηγορία και τους 

αποδίδονται δοµικά χαρακτηριστικά, που αναφέρθηκαν και στα µετοχικά κεφάλαια. 

Πιο αναλυτικά τα τέσσερα κριτήρια των οµολογιακών κεφαλαίων είναι: 

• Νοµισµατική έκθεση. Τα ενός νοµίσµατος κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον σε 

ποσοστό 90% του ενεργητικού τους σε χρεόγραφα του ίδιου νοµίσµατος και 

τουλάχιστον 70% χωρίς νοµισµατική αντιστάθµιση (currency hedging). Τα 

επενδυτικά κεφάλαια µε παγκόσµια κάλυψη,  που επενδύουν σε αξίες διαφόρων 

νοµισµάτων, όταν ονοµάζονται βάσει κάποιου νοµίσµατος επενδύουν 

τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού τους σε χρεόγραφα του ίδιου νοµίσµατος 

χωρίς περιορισµό στη νοµισµατική αντιστάθµιση. 

• Έκθεση σε αναπτυσσόµενες αγορές, Σ’ αυτήν την υποκατηγορία ανήκουν τα 

οµολογιακά κεφάλαια που επενδύουν τουλάχιστον το 60% του ενεργητικού τους 

σε χρεόγραφα των αναπτυσσόµενων αγορών. Υπάρχει περαιτέρω διαχωρισµός 

σε επενδυτικά, τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα µε τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου τους σε κρατικών οµολόγων, συνολικά και εταιρικά, και σε µη 

επενδυτικά, τα οποία διαχωρίζονται  ανάλογα µε το ύψος του χρέους υψηλής 

απόδοσης που αναλαµβάνουν σε υψηλής απόδοσης και µεικτά υψηλής 

απόδοσης. 

• Πιστωτική ποιότητα. Αυτή η υποκατηγορία διαχωρίζει περαιτέρω τα 

οµολογιακά κεφάλαια σε επενδυτικά, τα οποία επενδύουν κυρίως σε οµόλογα 

µετρίου και χαµηλού κινδύνου και σε µη επενδυτικά, τα οποία επενδύουν 

κυρίως σε οµόλογα υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης (high-yield bonds). 

• Επιτοκιακή έκθεση. Τα οµολογιακά κεφάλαια διαχωρίζονται µε βάση τη 

σταθµισµένη µέση τροποποιηµένη διάρκεια σε σύντοµης, µεικτής και µακράς 

διάρκειας. 

 

5.3.3 Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων (Money market funds) 

 

Αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια διαχωρίζονται σε τρεις κύριες υποκατηγορίες: σύντοµης 

λήξης (σταθµισµένης µέσης ωρίµανσης 60 ηµερών και µε κύριο σκοπό την διατήρηση 

κεφαλαίου και ρευστότητας), απλά (σταθµισµένης µέσης τροποποιηµένης διάρκειας 

µέχρι µισού έτους και µε κύριο σκοπό τη διατήρηση κεφαλαίου) και ενισχυµένα 

(σταθµισµένης µέσης τροποποιηµένης διάρκειας µέχρι ενός έτους και µε κύριο σκοπό 

την επίτευξη υψηλής απόδοσης). Επίσης, οµοίως µε τα οµολογιακά κεφάλαια µπορεί να 
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υπάρξει κατηγοριοποίηση µε βάση την νοµισµατική τους έκθεση. Τρία δοµικά 

χαρακτηριστικά των κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων (εκτίµηση των επενδύσεών 

τους σε βάση κόστους αποσβεσµένων, σταθεροποίηση του καθαρού ενεργητικού τους 

και επένδυση µε τον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο) µπορούν να τα διαχωρίσουν 

περαιτέρω. 

 

5.3.4 Μικτά κεφάλαια (Mixed funds) 

 

Τα µικτά επενδυτικά κεφάλαια µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε τρία 

βασικά κριτήρια: τη νοµισµατική έκθεση (οµοίως µε τα οµολογιακά κεφάλαια), τη 

χώρα/περιοχή προέλευσης (οµοίως µε τα µετοχικά κεφάλαια) και την τοποθέτηση του 

χαρτοφυλακίου τους σε αξίες. Το τελευταίο κριτήριο δηµιουργεί τέσσερις 

υποκατηγορίες: τα αµυντικά κεφάλαια (µε έκθεση σε µετοχές µικρότερη από 35%), τα 

ισορροπηµένα κεφάλαια (µε έκθεση σε µετοχές µεταξύ 35 και 65%), τα δυναµικά 

κεφάλαια (µε έκθεση σε µετοχές µεγαλύτερη από 65%) και τα ευέλικτα κεφάλαια που 

εκτίθενται σε µετοχές 100% για ορισµένο διάστηµα µε επενδυτική στρατηγική χωρίς 

περιορισµούς. Επιπλέον, στα µικτά επενδυτικά κεφάλαια µπορούν να τους αποδοθούν  

τα ίδια δοµικά χαρακτηριστικά µε αυτά των µετοχικών κεφαλαίων. 

 

5.3.5 Άλλες κατηγορίες επενδυτικών κεφαλαίων 

 

Τα επενδυτικά κεφάλαια εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες µπορούν να καταταχθούν 

σε µια απ’ τις ακόλουθες: 

• Κεφάλαια απόλυτης απόδοσης (Absolute return funds). Κύριος στόχος αυτών 

των επενδυτικών κεφαλαίων είναι η θετική απόλυτη απόδοση (απόδοση για 

δεδοµένη χρονική περίοδο) µέσω της χρήσης τεχνικών, που διαφέρουν απ’ τις 

παραδοσιακές, όπως ανοιχτές πωλήσεις, παράγωγα, κερδοσκοπία (arbitrage) και 

µόχλευση. 

• Κεφάλαια συνολικής απόδοσης (Total return funds). Αυτά τα κεφάλαια 

αποσκοπούν τη µεγιστοποίηση της µακροπρόθεσµης συνολικής απόδοσης  

(ρυθµού απόδοσης για δεδοµένη χρονική περίοδο), συνήθως για περιόδους 

µεγαλύτερες του ενός έτους, συµµετέχοντας σε ανοδικές αγορές οµολόγων και 

µετοχών και περιορίζοντας την έκθεσή τους σε καθοδικές. 

• Μετατρέψιµα κεφάλαια ( Convertibles funds). Επενδύουν τουλάχιστον το 70 % 

του ενεργητικού τους σε µετατρέψιµα οµόλογα και equity-linked notes. Η 
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έκθεση τους σε equity-linked notes είναι µικρότερη απ’ το 30% του ενεργητικού 

τους. 

• Κεφάλαια ακινήτων ανοιχτού τύπου (Open-ended real estate funds). Αυτά τα 

κεφάλαια ρυθµίζονται σε εθνικό επίπεδο από επενδυτικές διατάξεις. 

Εξοφλούνται σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές από τους µεριδιούχους. 

Επενδύουν άµεσα ή έµµεσα σε ακίνητα και σε µερίδια άλλων κεφαλαίων της 

ίδιας κατηγορίας. 

• Κεφάλαια ακινήτων κλειστού τύπου (Closed-ended real estate funds). Και αυτά 

τα κεφάλαια οµοίως µε τα προηγούµενα ρυθµίζονται σε εθνικό επίπεδο. Έχουν 

κάποιο σταθερό αριθµό αδιάθετων µετοχών και επενδύουν αµέσως ή εµµέσως 

σε ακίνητα. 

• REITs (Real Estate Investment Trusts). Αυτά τα κεφάλαια, ρυθµισµένα σε 

εθνικό επίπεδο και µε ειδικό καθεστώς φορολόγησης, διαχειρίζονται, αγοράζουν 

και πωλούν αµέσως ή εµµέσως ακίνητα. 

• Εγγυηµένα κεφάλαια (Guaranteed funds). Προσφέρουν µια επίσηµη εγγύηση ως 

προς το κεφάλαιο ή το εισόδηµα. 

• Κεφάλαια προστατευόµενου κεφαλαίου (Capital protected funds). Τα κεφάλαια 

αυτής της κατηγορίας προστατεύουν τους επενδυτές τους απ’ τη µεταβλητότητα 

των αγορών. 

• Lifecycle/target maturity funds. Αυτά τα κεφάλαια διαχειρίζονται, ώστε να 

εξοφλούνται καθώς πλησιάζει µια συγκεκριµένη ηµέρα/στόχος µε την 

επενδυτική τους στρατηγική να γίνεται συνεχώς πιο αµυντική. 

• Κεφάλαια καλυµµένα µε εξασφαλίσεις (Asset-backed securities funds). 

Επενδύουν τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών τους στοιχείων σε 

εξασφαλίσεις που στηρίζονται σε δάνεια, leasing, χρέη πιστωτικών καρτών και 

εταιρικές υποχρεώσεις. 

• Commodities funds. Αυτά τα κεφάλαια επενδύουν σε αγαθά (π.χ. σιτάρι, 

βαµβάκι, πετρέλαιο κ.α.) και στα παράγωγά τους (συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης ή δικαιώµατα προαίρεσης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
6.1 Εισαγωγή 

 

Η εκρηκτική ανάπτυξη των επενδυτικών κεφαλαίων τις τελευταίες δεκαετίες σε 

παγκόσµιο επίπεδο οδήγησε στην ανάγκη αξιολόγησής τους. Από την δεκαετία του ’60 

και έπειτα η απόδοση των επενδυτικών κεφαλαίων έχει αναλυθεί εκτενώς τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εµπειρικό. 

Στις ακόλουθες παραγράφους ακολουθούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και οι 

εµπειρικές µελέτες στην απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων. 

 

6.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Οι πρώτες προσπάθειες αξιολόγησης της απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων 

στηρίχθηκαν στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του  Markowitz. Βάση αυτής της 

θεωρίας, ο Sharpe, o Litner και ο Mossin στα µέσα της δεκαετίας του ’60 ανέπτυξαν το 

µοντέλο αποτίµησης κεφαλαιουχικών στοιχείων, γνωστό ως Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). Σύµφωνα µε το µοντέλο CAPM υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ της 

αναµενόµενης απόδοσης µίας επένδυσης και του premium κινδύνου της αντίστοιχης 

αγοράς. 

Οι Treynor & Mazuy (1966) τροποποίησαν το µοντέλο CAPM προσθέτοντας σ’ αυτό 

έναν µη γραµµικό όρο (το τετράγωνο του premium κινδύνου  της αγοράς). Με την 

παλινδρόµηση αυτής της εξίσωσης χρησιµοποιώντας δεδοµένα απόδοσης αµοιβαίων 

κεφαλαίων, έγινε δυνατός ο υπολογισµός της ικανότητας συγχρονισµού των 

διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων στις διακυµάνσεις της αγοράς. 

Έναν χρόνο νωρίτερα (1965) ο Treynor εισήγαγε τον οµώνυµο δείκτη αξιολόγησης των 

αµοιβαίων κεφαλαίων, ο οποίος συνέδεε την απόδοση ενός αµοιβαίου κεφαλαίου µε 

τον αντίστοιχο κίνδυνο. Αυτός ο δείκτης υπολόγιζε την υπερβάλλουσα απόδοση ενός 

αµοιβαίου κεφαλαίου (διαφορά απόδοσης από αυτήν της ακίνδυνης επένδυσης) ανά 

µονάδα του συστηµατικού κινδύνου του. Μη λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον µη 

συστηµατικό κίνδυνο στην περίπτωση των µη διαφοροποιηµένων αµοιβαίων 

κεφαλαίων ο δείκτης του Treynor δεν παρουσίαζε αξιοπιστία. 
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Ο δείκτης του Sharpe (1966) τροποποίησε αυτόν του Treynor, ώστε να καλύψει την 

παραπάνω αδυναµία του. Έτσι, η υπερβάλλουσα απόδοση ενός αµοιβαίου κεφαλαίου 

υπολογίζονταν ανά µονάδα του συνολικού του κινδύνου, δηλαδή της τυπικής 

απόκλισης της απόδοσης του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

Το 1968 ο Jensen χρησιµοποίησε το µοντέλο CAPM για να δηµιουργήσει µια γραµµική 

σχέση µεταξύ της υπερβάλλουσας απόδοσης ενός αµοιβαίου κεφαλαίου και της 

υπερβάλλουσας απόδοσης της αντίστοιχης αγοράς (Jensen, 1968). Ο σταθερός όρος 

αυτής της συνάρτησης, γνωστός ως άλφα του Jensen, που υπολογίζονταν µε 

παλινδρόµηση της παραπάνω σχέσης για δεδοµένες τιµές αποδόσεων ενός αµοιβαίου 

κεφαλαίου, εξέφραζε την επιπλέον απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου λόγω της 

ικανότητας του διαχειριστή του. 

∆εκαπέντε χρόνια µετά την δηµοσίευση του µοντέλου των Treynor & Mazuy (1966), οι 

Henriksson & Merton (1981) εισήγαγαν ένα ακόµα µοντέλο εκτίµησης  της ικανότητας 

συγχρονισµού των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων στις διακυµάνσεις της 

αγοράς (market timing). Και αυτό το µοντέλο αποτέλεσε µια τροποποίηση του 

µοντέλου CAPM µε τον προσθήκη ενός όρου που χρησίµευε στον υπολογισµό του 

συστηµατικού κινδύνου στην ανοδική και στην καθοδική φάση της αγοράς. Η 

ικανότητα των διαχειριστών έγκειται στο να αυξήσουν τον συστηµατικό κίνδυνο σε 

ανοδική φάση της αγοράς και να τον µειώσουν σε καθοδική. 

Ένα διαφορετικό µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων 

εισήγαγαν οι Grinblatt & Titman (1989). Οι εν λόγω ερευνητές χρησιµοποίησαν το 

θετικό χρονικά σταθµισµένο µέτρο (positive period weighting measure). Αυτό το µέτρο 

υπολογισµένο για ένα αµοιβαίο κεφάλαιο θα παίρνει θετικές τιµές συγκρινόµενο µε ένα 

χαρτοφυλάκιο αναφοράς όταν ο διαχειριστής του έχει την  ικανότητα να νικά την 

αγορά. 

Το ηµι-εµπειρικό µοντέλο πέντε παραγόντων των Fama & French (1993) 

δηµιουργήθηκε για να ερµηνεύσει τις αποδόσεις των µετοχικών και των οµολογιακών 

χαρτοφυλακίων. Σύµφωνα µ’ αυτό το µοντέλο, οι αποδόσεις των µετοχικών 

χαρτοφυλακίων επηρεάζονται από τρεις παράγοντες: τις αποδόσεις της αγοράς 

(σύµφωνα µε το µοντέλο CAPM), το µέγεθος των εταιριών που ανήκουν οι µετοχές των 

χαρτοφυλακίων και  τον λόγο λογιστικής προς αγοραία αξία. Για την ερµηνεία των 

αποδόσεων των οµολογιακών χαρτοφυλακίων προστέθηκαν στο µοντέλο ακόµη δύο 

παράγοντες: η ωρίµανση των οµολόγων και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι χρεοκοπίας. 

Την ίδια χρονιά µια άλλη οµάδα ερευνητών, αποτελούµενη απ’ τους Elton et al., 

παρουσίασε ένα άλλο ηµι-εµπειρικό µοντέλο για να ερµηνεύσει τις αποδόσεις των 
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µετοχικών και των οµολογιακών χαρτοφυλακίων (Elton et al., 1993). Το  µοντέλο αυτό, 

µία ακόµη παραλλαγή του µοντέλου CAPM), συσχέτιζε τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων µε τρεις δείκτες: τον δείκτη των µετοχών της υψηλής 

κεφαλαιοποίησης, τον δείκτη των µετοχών της χαµηλής κεφαλαιοποίησης και τον 

δείκτη των οµολόγων. 

Ένας ακόµη δείκτης αξιολόγησης, που αποτελεί τροποποιηµένο δείκτη του Sharpe, 

δηµιουργήθηκε απ’ τους Sortino & Price (1994). Ο επονοµαζόµενος δείκτης του 

Sortino διαφέρει απ’ τον αντίστοιχο του Sharpe στο ότι χρησιµοποιεί στον υπολογισµό 

της υπερβάλλουσας απόδοσης την απαιτούµενη απόδοση από τον επενδυτή αντί για την 

απόδοση της ακίνδυνης επένδυσης και  την ηµι-τυπική απόκλιση αντί για τον συνολικό 

κίνδυνο. Άρα, αυτός ο δείκτης εστιάζει στον υπολογισµό της υπερβάλλουσας απόδοσης 

ενός αµοιβαίου κεφαλαίου ανά µονάδα του κινδύνου υποαπόδοσης. 

Ένα διαφορετικό µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων 

προτάθηκε το 1997 από τους Daniel et al. (Daniel et al., 1997). Αυτοί οι ερευνητές 

ανέλυσαν την υπερβάλλουσα απόδοση σε 3 µέτρα. Το πρώτο µέτρο αναφέρεται στην 

επιλεκτική ικανότητα (selectivity) των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων όσον 

αφορά τις αποφάσεις τους για µετοχές που υπεραποδίδουν σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Το δεύτερο µέτρο αναφέρεται στον συγχρονισµό τον 

διαχειριστών στις ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις της αγοράς. Το τελευταίο µέτρο 

υπολογίζει την απόδοση λόγω της τάσης των αµοιβαίων κεφαλαίων να διατηρούν 

µετοχές µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Η συνολική απόδοση των αµοιβαίων 

κεφαλαίων ισούνται µε το άθροισµα των τριών προαναφερθέντων µέτρων. 

Τέλος, την ίδια χρονιά ο Carhart δηµοσίευσε ένα τροποποιηµένο µοντέλο των Fama & 

French (Carhart, 1997). Στο ηµι-εµπειρικό αυτό µοντέλο υπολογισµού της απόδοσης 

των αµοιβαίων κεφαλαίων ο Carhart συµπεριέλαβε και έναν όρο για το αν τα αµοιβαία 

κεφάλαια ακολουθούν τις παρελθούσες αποδόσεις. 

 

6.3 Εµπειρικές µελέτες στην απόδοση των µετοχικών αµοιβαίων 

κεφαλαίων 

 

Η µεγάλη πλειοψηφία των µελετών στην απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων 

επικεντρώθηκε στην κατηγορία των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων. Από την 

δεκαετία του ’60 πολλοί ερευνητές, µε πρωτοπόρους τον Sharpe, τον Treynor και τον 

Jensen, προσπάθησαν να αξιολογήσουν τις αποδόσεις των µετοχικών αµοιβαίων 

κεφαλαίων. 
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Ο Sharpe (1966) χρησιµοποίησε για την ερευνά του δεδοµένα 34 αµοιβαίων κεφαλαίων 

(κυρίως µετοχικών) των Η.Π.Α. για την περίοδο 1954-1963. Χρησιµοποιώντας τον 

οµώνυµο δείκτη, καθώς και αυτόν του Treynor κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι 

αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων ανά µονάδα κινδύνου διαφέρουν σηµαντικά και 

µάλιστα υπερέχουν αυτές των αµοιβαίων κεφαλαίων µε τα µικρότερα έξοδα. Επίσης, οι 

αποδόσεις δεν ξεπερνούσαν κατά µέσο όρο αυτήν της αντίστοιχης αγοράς (δείκτης 

Dow Jones).  

Την ίδια χρονιά (1966) οι Treynor & Mazuy εξέτασαν την απόδοση 57 αµοιβαίων 

κεφαλαίων της περιόδου 1953-1962 µε βάση το οµώνυµο µοντέλο τους, που 

αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι οι 

διαχειριστές των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν είχαν την ικανότητα συγχρονισµού στις 

διακυµάνσεις της αγοράς (δείκτης Dow Jones). 

Ένας άλλος πρωτοπόρος ερευνητής, ο Jensen, ερεύνησε την απόδοση 115 αµοιβαίων 

κεφαλαίων (κυρίως µετοχικών) των Η.Π.Α. για ένα ευρύ χρονικό διάστηµα (1945-

1964) χρησιµοποιώντας το µοντέλο CAPM (Jensen, 1968). Η απόδοση αυτών των 

αµοιβαίων κεφαλαίων κατά µέσο όρο, αλλά και ξεχωριστά για τις περισσότερες 

περιπτώσεις, βρέθηκε να υστερεί σε σχέση µε την απόδοση της αγοράς (δείκτης 

S&P500). Το συµπέρασµα γίνεται ακόµη πιο σηµαντικό αν σηµειωθεί ότι οι αποδόσεις 

υπολογίσθηκαν χωρίς την προσθήκη των αντιστοίχων εξόδων. 

Η πρώτη έρευνα που ήρθε σε αντίθεση µε τις παραπάνω διεξήχθη απ’ τον Carlson 

(1970). O Carlson χρησιµοποίησε στην έρευνα του δεδοµένα από µια σειρά κυρίως 

µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων από την 20ετία 1948-1967. Το σηµαντικότερο εύρηµα 

του ήταν ότι οι υπερβάλλουσες αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση µε την 

αγορά είναι πιθανές ανάλογα µε τον χρησιµοποιούµενο δείκτη αναφοράς, που 

προσοµοιάζει την αγορά και την υπό εξέταση χρονική περίοδο. Επίσης, οι παρελθούσες 

αποδόσεις των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων δεν ήταν χρήσιµες για την πρόβλεψη 

των µελλοντικών. 

Μία επιβεβαίωση των ευρηµάτων των Treynor & Mazuy (1966) ήρθε πολύ αργότερα 

από τους Chang & Lewellen (1984). Οι τελευταίοι επεξεργάστηκαν δεδοµένα 67 

κυρίως µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων από την δεκαετία του ’70 µε µία παραµετρική 

στατιστική διαδικασία για να διερευνήσουν την ύπαρξη ή όχι ικανοτήτων 

συγχρονισµού και επιλεκτικότητας των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας ενθάρρυναν την παθητική επενδυτική στρατηγική, καθώς τα 

αποτελέσµατα των αποδόσεων των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν δήλωναν την ύπαρξη 
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ούτε ικανότητας συγχρονισµού, ούτε επιλεκτικότητας από τους διαχειριστές των 

αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Ο Ippolito (1989) ήρθε σε αντίθεση µε τις µελέτες του Jensen (1968) και των 

συγχρόνων του µελετητών. Στην έρευνά του χρησιµοποίησε το µοντέλο του Jensen 

(1968), καθώς και παρόµοια δεδοµένα αποδόσεων 145 αµοιβαίων κεφαλαίων των 

Η.Π.Α. για µεταγενέστερη όµως χρονική περίοδο (1965-1984). Οι αποδόσεις των 

αµοιβαίων κεφαλαίων ακόµη και συµπεριλαµβάνοντας τα έξοδα διαχείρισης βρέθηκαν 

να υπερισχύουν από τις διορθωµένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις των 

χρησιµοποιηθέντων δεικτών της αγοράς. Επιπρόσθετα, τα αµοιβαία κεφάλαια που είχαν 

υψηλά έξοδα παρουσίασαν υψηλές αποδόσεις που υπερκάλυπταν τα αντίστοιχα έξοδά 

τους. 

Την ίδια χρονιά (1989) οι Grinblatt & Titman  επιβεβαίωσαν και αυτοί την ύπαρξη 

υπερβάλλουσων αποδόσεων σε σχέση µε αυτήν της αγοράς χρησιµοποιώντας επίσης  

το µοντέλο του Jensen. Τα δεδοµένα που επεξεργάστηκαν κάλυπταν την περίοδο 1975-

1984 και ως δείκτες της αγοράς χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα  σύνθετα χαρτοφυλάκια. Σε 

αντίθεση µε τον Ippolito, οι Grinblatt & Titman  παρατήρησαν ότι οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων εξανεµίζονται, όταν συµπεριληφθούν 

τα έξοδα τους. Άλλη µια συνεισφορά αυτής της έρευνας στη µελέτη της απόδοσης των 

αµοιβαίων κεφαλαίων ήταν και η παρατήρηση για πρώτη φορά της αρνητικής 

επίδρασης του µεγέθους των αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα 

αµοιβαία κεφάλαια µε το χαµηλότερο καθαρό ενεργητικό απέδιδαν καλύτερα από αυτά 

µε το υψηλότερο. 

Σε αντίθεση µε τις δύο προηγούµενες µελέτες όσον αφορά στην υπεροχή των 

αποδόσεων των αµοιβαίων κεφαλαίων συγκριτικά µε αυτήν της αγοράς βρέθηκε αυτή 

των Cumby & Glen (1990). Αυτοί οι ερευνητές χρησιµοποίησαν ένα δείγµα από 15 

εδρεύοντα στις Η.Π.Α. διεθνή αµοιβαία κεφάλαια κατά την περίοδο 1982-1988 µε βάση 

το µοντέλο του Jensen και το θετικό χρονικά σταθµισµένο µέτρο (Grinblatt & Titman , 

1989) που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Σε σύγκριση µε την απόδοση 

ενός παγκόσµιου µετοχικού δείκτη οι αποδόσεις όλων των αµοιβαίων κεφαλαίων του 

δείγµατος παρουσίασαν υστέρηση. Η θετική υπερβάλλουσα απόδοση µερικών 

αµοιβαίων κεφαλαίων συγκριτικά µε την απόδοση του αµερικάνικου δείκτη Morgan 

Stanley δεν αλλοιώνει το παραπάνω συµπέρασµα, αφού οφείλεται πιθανότατα στην 

διεθνή διαφοροποίηση των αµοιβαίων κεφαλαίων. Τέλος, χρησιµοποιώντας το µοντέλο 

Treynor & Mazuy διαπιστώθηκαν αρνητικά αποτελέσµατα όσον αφορά την ενδεχόµενη 

ύπαρξη συγχρονισµού των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων. 
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Ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία και τα δεδοµένα της ίδιας περιόδου µε τον 

Ippolito, οι Elton et al. (1993) απέρριψαν τα ευρήµατα της έρευνας του πρώτου. Πιο 

συγκεκριµένα, απέδειξαν ότι ο Ippolito είχε οδηγηθεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα, 

καθώς δεν είχε συµπεριλάβει στην έρευνά του τα χρεόγραφα εκτός του δείκτη S&P500. 

Έτσι, οι Elton et al. διαπίστωσαν ότι οι διαχειριστές των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν 

παρήγαγαν υψηλότερες αποδόσεις απ’ αυτές των παθητικών χαρτοφυλακίων. Ένα 

ακόµη συµπέρασµά τους ήταν το ότι τα αµοιβαία κεφάλαια µε υψηλά έξοδα και όγκους 

συναλλαγών υποαπέδιδαν συγκριτικά µε αυτά µε χαµηλά έξοδα και όγκους 

συναλλαγών. 

Οι Grinblatt & Titman σε µια νέα έρευνά τους (1994) εξέτασαν την ευαισθησία της 

απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων στους χρησιµοποιηθέντες δείκτες αναφοράς, στο 

µέτρο της απόδοσης και σε διάφορα χαρακτηριστικά των αµοιβαίων κεφαλαίων. 

∆εδοµένα αµοιβαίων κεφαλαίων της δεκαετίας 1975-1984 επεξεργάστηκαν µε βάση το 

µοντέλο του Jensen, το θετικό χρονικά σταθµισµένο µέτρο (Grinblatt & Titman , 1989) 

και το µοντέλο Treynor & Mazuy για τέσσερα  διαφορετικούς δείκτες αναφοράς. Η 

απόδοση των ερευνηθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκε να εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από τον χρησιµοποιηθέντα δείκτη. Αντίθετα, και τα τρία µέτρα απόδοσης που 

διερευνήθηκαν παρήγαγαν παρόµοια αποτελέσµατα, πράγµα που αποδόθηκε στην 

έλλειψη συγχρονισµού των αµοιβαίων κεφαλαίων στις διακυµάνσεις της αγοράς. 

Επιπρόσθετα, η απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκε θετικά συσχετισµένη µε 

τον όγκο συναλλαγών και όχι µε το µέγεθος και τα έξοδά τους. Συγκριτικά µε την 

παλαιότερη έρευνα τους (1989) οι Grinblatt & Titman διαπίστωσαν ξανά τη ύπαρξη 

υπερβάλλουσων αποδόσεων σε σχέση µε αυτήν της αγοράς, αλλά αυτή τη φορά 

συµπεριλήφθηκαν σε αυτές και τα κόστη συναλλαγών. 

Μία ακόµη έρευνα που υποστήριξε την ύπαρξη αποτελεσµατικών αγορών ήταν αυτή 

του Malkiel (1995). Ο Malkiel επεξεργάστηκε µε το µοντέλο CAPM ένα δείγµα 

µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων της εικοσαετίας 1971-1991. Στην έρευνα του δεν 

παρατηρήθηκε τάση για υπερβάλλουσες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά ακόµα και 

χωρίς την προσθήκη των εξόδων των αµοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, δεν 

παρατηρήθηκε να ισχύει η σχέση απόδοσης – κινδύνου που προβλέπεται από το 

µοντέλο CAPM. 

O Gruber (1996) επιβεβαίωσε επίσης την υστέρηση των αποδόσεων των αµοιβαίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε την απόδοση της αγοράς (δείκτης S&P500). Ωστόσο, 

δικαιολόγησε την ύπαρξη των αµοιβαίων κεφαλαίων ενεργητικής διαχείρισης, καθώς 

προσφέρουν στους επενδυτές φοροελαφρύνσεις και δυνατότητα περισσότερων 
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επενδυτικών επιλογών. Η µεθοδολογία του περιλάµβανε το µοντέλο του Jensen και ένα 

εµπειρικό µοντέλο τεσσάρων παραγόντων, ενώ δεδοµένα από 270 κυρίως µετοχικά 

αµοιβαία κεφάλαια κάλυπταν την χρονική περίοδο 1985-1994.  

Στην οµοιότητα των αποδόσεων των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων µε αυτήν της 

αγοράς κατά µέσο όρο κατέληξαν και οι Daniel et al. (1997), αν και επιβεβαίωσαν την 

ύπαρξη κάποιων αµοιβαίων κεφαλαίων µε υπερβάλλουσα απόδοση, τα οποία όµως 

ενείχαν και τα µεγαλύτερα έξοδα. Οι εν λόγω ερευνητές χρησιµοποιώντας την 

µεθοδολογία που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο ανέλυσαν δεδοµένα 2500 

µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων των Η.Π.Α. της χρονικής περιόδου 1975-1994. Όσον 

αφορά στην εξέταση των ικανοτήτων των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων, 

ανιχνεύθηκε σε πολλές περιπτώσεις επιλεκτικότητα µετοχών, αλλά όχι συγχρονισµός 

στις διακυµάνσεις της αγοράς. 

Παρόµοια αποτελέσµατα παρήξαν και οι Sawicki & Ong (2000) για τα µετοχικά 

αµοιβαία κεφάλαια της Αυστραλίας. Συµπεριέλαβαν στην µεθοδολογία τους τα ευρέως 

καθιερωµένα µοντέλα του Jensen και των Treynor & Mazuy και χρησιµοποίησαν 

δεδοµένα 97 αµοιβαίων κεφαλαίων της περιόδου 1983-1995. Οι αποδόσεις των 

αµοιβαίων κεφαλαίων κυµάνθηκαν γύρω σ’ αυτήν της αγοράς. Όσον αφορά τον 

συγχρονισµό των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκε να είναι αρνητικός, 

καθώς το µέσο αµοιβαίο κεφάλαιο προσέγγιζε τις αποδόσεις της αγοράς, όταν αυτές 

ήταν αρνητικές. 

Στην έλλειψη συγχρονισµού που διαπιστώθηκε από πολλούς προγενέστερους ερευνητές 

αντιτάχθηκαν οι Bollen & Busse (2001). Χρησιµοποιώντας ηµερήσια αντί για µηνιαία 

δεδοµένα 230 µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων των Η.Π.Α. των ετών 1985-1995 

συνέλεξαν διαφορετικά αποτελέσµατα απ’ τα µοντέλα των Treynor & Mazuy και των 

Grinblatt & Titman. Έτσι, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι περίπου τα µισά αµοιβαία 

κεφάλαια του εξετασθέντος δείγµατος παρουσίασαν αξιοσηµείωτο συγχρονισµό στις 

διακυµάνσεις της αγοράς. 

Μια σηµαντική προσπάθεια σύγκρισης των αποδόσεων των ευρωπαϊκών µετοχικών 

αµοιβαίων κεφαλαίων µε τις αντίστοιχες αυτών των Η.Π.Α. διεξήχθη από τους Otten & 

Bams (2002). Με βάση το µοντέλο τεσσάρων παραγόντων του Carhart, που 

αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, αναλύθηκαν πρόσφατα δεδοµένα 506 

µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες µε τις 

σηµαντικότερες αγορές αµοιβαίων κεφαλαίων. Κατά µέσο όρο τα ευρωπαϊκά αµοιβαία 

κεφάλαια βρέθηκαν να παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες υπερβάλλουσες αποδόσεις σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες αγορές τους και ιδιαίτερα αυτά που βασίζονται σε µετοχές 
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χαµηλής κεφαλαιοποίησης. Ακόµα και µε την προσθήκη των διαχειριστικών εξόδων 

των αµοιβαίων κεφαλαίων,  τέσσερις από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούσαν 

να διαθέτουν αµοιβαία κεφάλαια µε υπερβάλλουσες αποδόσεις. Τα συµπεράσµατα 

αυτά βρέθηκαν σε αντίθεση µε αυτά των περισσότερων ερευνών που βασίστηκαν σε 

µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια των Η.Π.Α., που υποστήριζαν ότι κατά µέσο όρο δεν 

στοιχειοθετούνταν υπερβάλλουσες αποδόσεις. 

Τη θετική εξάρτηση της απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση µε το µέγεθός 

τους υποστήριξαν οι Dowen & Mann (2004). Στην ερευνά τους χρησιµοποίησαν 

ανάλυση παλινδρόµησης σε ένα ευρύ δείγµα δεδοµένων 3292 κυρίως µετοχικών 

αµοιβαίων κεφαλαίων της περιόδου 1998-2002. Το συµπέρασµα ότι τα µεγαλύτερα 

αµοιβαία κεφάλαια απέδιδαν καλύτερα από τα µικρότερα το απέδωσαν κυρίως στα 

µειωµένα έξοδα των πρώτων, λόγω των οικονοµιών κλίµακας. Επίσης, οι αποδόσεις 

των αµοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκαν να είναι υψηλότερες για εκείνα που είχαν 

µικρότερους όγκους συναλλαγών. 

Μια νέα στατιστική διαδικασία (bootstrap) που χρησιµοποιήθηκε από τους Kosowski et 

al. (2006) επανέφερε τον προβληµατισµό για την ύπαρξη αποδόσεων αµοιβαίων 

κεφαλαίων που υπερβαίνουν αυτήν της αγοράς. Το δείγµα των δεδοµένων 

αποτελούνταν από στοιχεία για 2118 µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια των Η.Π.Α. που 

κάλυπταν την περίοδο 1975-2002. Οι αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων 

κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο κοντά στην απόδοση της αγοράς. Ωστόσο, υπήρξε µια 

µειοψηφία αµοιβαίων κεφαλαίων που υπερέβησαν την απόδοση της αγοράς 

λαµβανοµένων υπ’ όψιν και των διαφόρων εξόδων τους. Η στατιστική µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε κατέδειξε ότι αυτή η υπεραπόδοση δεν οφείλονταν στην τύχη, αλλά 

στην ικανότητα των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Οι Cuthbertson et al. (2008) χρησιµοποίησαν την ίδια µεθοδολογία µε τους παραπάνω 

ερευνητές για την αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων της Μεγάλης Βρετανίας µε 

παρόµοια αποτελέσµατα. Τα δεδοµένα της έρευνας τους πήγαζαν από 935 Βρετανικά 

µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια των ετών 1975-2002. Τα αποτελέσµατά τους 

παρουσίασαν αξιοσηµείωτη οµοιότητα µε αυτά των Kosowski et al. (2006), 

αποδεικνύοντας τόσο την ικανότητα των διαχειριστών των επιτυχηµένων αµοιβαίων 

κεφαλαίων, όσο και την έλλειψη ικανότητας των διαχειριστών των αποτυχηµένων. 
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6.4 Εµπειρικές µελέτες στην απόδοση των οµολογιακών αµοιβαίων 

κεφαλαίων 

 

Η έρευνα στην απόδοση των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων ξεκίνησε πολύ 

αργότερα από αυτήν των µετοχικών ακολουθώντας τη σχετικά αργή ανάπτυξή τους, 

που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80. 

Μια απ’ τις πρώτες έρευνες που επικεντρώθηκε στην απόδοση των χαµηλής ποιότητας 

(low-grade) οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων, που αποτελούνταν τουλάχιστον κατά 

τα δύο τρίτα από εταιρικές οµολογίες αξιολογηµένες ΒΑΑ ή χαµηλότερα κατά 

Moody’s ή ΒΒΒ ή χαµηλότερα κατά Standard & Poor’s, ήταν αυτή των Cornell & 

Green (1991). Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν µια στατιστική διαδικασία 

παλινδρόµησης και συµπεριλήφθηκαν δεδοµένα περισσότερων από 90 χαµηλής 

ποιότητας οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων των Η.Π.Α. για τη χρονική περίοδο 

1960-1989. Όσον αφορά την µέση απόδοση τους για το σύνολο της περιόδου 1960-

1989 βρέθηκε ελάχιστα υψηλότερη απ’ αυτήν των υψηλής ποιότητας οµολόγων και 

ελάχιστα χαµηλότερη απ’ αυτήν των κοινών µετοχών. Όσον αφορά τον κίνδυνο τα 

χαµηλής ποιότητας οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια παρουσίασαν µικρότερη 

ευαισθησία ως προς την µεταβολή των επιτοκίων σε σχέση µε τα υψηλής ποιότητας 

οµόλογα, αλλά παρουσίασαν µεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τη διακύµανση των 

τιµών των  µετοχών.   

Οι Blake et al . (1993) διερεύνησαν την απόδοση των οµολογιακών αµοιβαίων 

κεφαλαίων χρησιµοποιώντας διάφορα µοντέλα (ενός και περισσοτέρων παραγόντων) 

και διαφόρους δείκτες αναφοράς. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από 46 µη-

κρατικά οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια των Η.Π.Α. της δεκαετίας 1979-1988, καθώς 

και από ένα µεγαλύτερο δείγµα οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων που ήταν ενεργά 

κατά το τέλος του 1991. Από την επεξεργασία των δεδοµένων βρέθηκε ότι  τα 

οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια τόσο κατά µέσο όρο όσο και ανά κατηγορία 

υποαπέδοσαν σε σχέση µε την αγορά περίπου κατά το ποσό των µέσων διαχειριστικών 

εξόδων. Αυτό το συµπέρασµα ήταν ανεξάρτητο από τα χρησιµοποιηθέντα µοντέλα. 

Η µη ύπαρξη καθαρής (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων ) υπερβάλλουσας απόδοσης 

από τα οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια σε σχέση µε την αγορά επιβεβαιώθηκε και από 

µια µεταγενέστερη έρευνα (Elton et al., 1995). Οι Elton et al. επεξεργάστηκαν ένα 

δείγµα 123 διαφόρων οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων των Η.Π.Α. της περιόδου 

1980-1992 µε τέσσερα διαφορετικά εµπειρικά µοντέλα. Παράγοντες που βρέθηκαν να 

επηρεάζουν την απόδοση των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων ήταν η απόδοση της 
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αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και οι µη αναµενόµενες µεταβολές του πληθωρισµού 

και του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 

Ένα διαφορετικό δείγµα δεδοµένων σε σχέση µε τους προηγούµενους ερευνητές 

χρησιµοποίησαν οι Gallo et al. (1997). H έρευνα των Gallo et al. περιλάµβανε στοιχεία 

από 22 βασισµένα στις Η.Π.Α. διεθνή οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια της περιόδου 

1988-1994, που αναλύθηκαν µε βάση τους δείκτες του Sharpe και του Jensen. Αν και 

κατά µέσο όρο για όλη την περίοδο δεν βρέθηκε υπερβάλλουσα απόδοση για τα 

οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια, για την πρώτη τριετία της έρευνας ο σύνθετος δείκτης 

αναφοράς (της αγοράς), που υπερίσχυσε του απλού, παρουσίασε υστέρηση όσον αφορά 

την απόδοσή του σε σχέση µε τα οµολογιακά αµοιβαία κεφαλαία.  

Άλλη µια έρευνα, που επεξεργάστηκε παγκόσµια (διεθνή και των Η.Π.Α.) οµολογιακά 

αµοιβαία κεφάλαια, της Detzler (1999) κατέδειξε την απουσία θετικών καθαρών 

υπερβαλουσσών αποδόσεων των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων έναντι ενός 

πλήθους δεικτών αναφοράς. Επίσης,  η απόδοση των οµολογιακών αµοιβαίων 

κεφαλαίων βρέθηκε να έχει αρνητική συσχέτιση ως προς τα έξοδα των αµοιβαίων 

κεφαλαίων. Όσον αφορά τη µεθοδολογία της έρευνας, µε βάση το µοντέλο του Jensen 

επεξεργάστηκαν δεδοµένα 19 παγκόσµιων αµοιβαίων κεφαλαίων των ετών 1988-1995. 

Οι Redman & Gullett (2007) σε µια πρωτότυπη έρευνά τους προσπάθησαν να 

ταυτοποιήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των οµολογιακών 

αµοιβαίων κεφαλαίων. Έτσι, εφάρµοσαν την ανάλυση παλινδρόµησης σε 2 σειρές 

δεδοµένων: 563 οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων της περιόδου 1997-2000 και 2855 

οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων της περιόδου 2001-2003. Για τα εταιρικά 

οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια οι φόροι, η ηλικία τους και τα λειτουργικά τους έξοδα 

βρέθηκαν να επηρεάζουν τις αποδόσεις τους. Από την άλλη µεριά, για τα κρατικά 

οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια εκτός από την ηλικία και τα έξοδά τους σηµαντικό 

ρόλο στις αποδόσεις τους φάνηκε να παίζει και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 

τους. Συµπερασµατικά, οι διαχειριστές των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων 

βρέθηκε ότι µπορούν να ανεβάσουν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους. 

Η απόδοση των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων υψηλής απόδοσης (high-yield), 

ενός ραγδαία αναπτυσσόµενου κλάδου αµοιβαίων κεφαλαίων, ερευνήθηκε από τον 

Trainor (2010). Ένα δείγµα δεδοµένων 54 οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων υψηλής 

απόδοσης των Η.Π.Α. επιλέχθηκε για να επεξεργασθεί µε το µοντέλο του Jensen. Το 

συµπέρασµα των προγενέστερων ερευνητών για υποαπόδοση των οµολογιακών 

αµοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση µε την αγορά τους επαναλήφθηκε τόσο σε απόλυτες 

αποδόσεις όσο και σε διορθωµένες ως προς τον κίνδυνο. Επίσης, η µόνη παράµετρος 
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που φάνηκε να επηρεάζει τις αποδόσεις των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων ήταν 

αυτήν των εξόδων τους. 

 

6.5 Εµπειρικές µελέτες στην απόδοση διαφόρων αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Εκτός απ’ τις εντατικές έρευνες στην απόδοση των µετοχικών και των οµολογιακών 

αµοιβαίων κεφαλαίων υπήρξαν και κάποιες πάνω στην απόδοση άλλων αµοιβαίων 

κεφαλαίων, τα οποία γνώρισαν άνθηση τις τελευταίες δεκαετίες. Οι σηµαντικότερες 

έρευνες των κυριοτέρων απ’ αυτά  τα αµοιβαία κεφάλαια παρατίθενται στις επόµενες 

υποπαραγράφους. 

 

6.5.1 Εµπειρικές µελέτες στην απόδοση αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 

διαθεσίµων 

 

Μία πρωτοποριακή  έρευνα στην απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 

διαθεσίµων διεξήχθη από τον Domian (1992). Χρησιµοποιήθηκε µια µεθοδολογία 

βασισµένη σε αυτoπαλίνδροµα µοντέλα, η τεχνική αιτιότητας Granger, για την 

ανάλυση δεδοµένων 429 αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων των Η.Π.Α. της 

περιόδου 1982-1990. Και σε αυτή την έρευνα όπως και στις περισσότερες των 

µετοχικών και των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη 

αποτελεσµατικών αγορών. Οι διαχειριστές των εξετασθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων 

δεν βρέθηκαν να έχουν προνοµιακή πληροφόρηση σχετικά µε τις µελλοντικές 

µεταβολές των επιτοκίων. Αντίθετα, διαπιστώθηκε να αντιδρούν µόνο σε προηγούµενες 

µεταβολές των επιτοκίων. 

Μια διαφορετική µεθοδολογία ακολουθήθηκε απ’ τους DeGennaro & Domian (1996). 

Οι τελευταίοι επεξεργάστηκαν δεδοµένα αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων  

των Η.Π.Α. της περιόδου 1983-1991 µε βάση ένα εµπειρικό µοντέλο παλινδρόµησης. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν αυτό της  προηγούµενης ως προς την εκ 

των υστέρων αντίδραση των διαχειριστών  στις µεταβολές των επιτοκίων. 

Επιπρόσθετα, οι διαχειριστές βρέθηκαν να περιορίζουν τις κινήσεις τους µε βάση τα 

κόστη συναλλαγών. 

Οι Jan & Hung (2003) εξέτασαν την επίδραση µιας σειράς παραγόντων στην απόδοση 

των αµοιβαίων κεφαλαίων. Χρησιµοποίησαν ένα µεγάλο πλήθος δεδοµένων τα οποία 

περιλάµβαναν και στοιχεία από 2002 αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων της 

περιόδου 1961-2000, που αναλύθηκαν µε µία στοχαστική µέθοδο που δεν βασίζονταν 
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σε κανένα µοντέλο αποτίµησης, ούτε σε κάποιο δείκτη αναφοράς. Το µέγεθος των 

ερευνηθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων βρέθηκε να επηρεάζει 

θετικά την απόδοση τους σε αντίθεση µε τα έξοδά τους που την επηρέαζαν αρνητικά. 

Επίσης, συµπεραίνεται ότι οι επενδυτές που απεχθάνονται τον κίνδυνο (risk-adverse) 

προτιµούν τα αµοιβαία κεφάλαια µε µηδενικά έξοδα συναλλαγών. 

Την επίδραση των εξόδων των αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων στην 

απόδοση τους εξέτασαν διεξοδικά οι Kjetsaa & Kieff (2008). Η ανάλυση 

παλινδρόµησης που χρησιµοποιήθηκε περιέλαβε δεδοµένα 156 αµοιβαίων κεφαλαίων 

που ήταν ενεργά τον Ιούλιο του 2007. Σε συµφωνία µε την προηγούµενη έρευνα τα 

έξοδα των αµοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκαν αρνητικά συσχετισµένα µε την καθαρή 

απόδοση τους ανεξάρτητα από τους χρονικούς ορίζοντές τους και το αν είναι 

φορολογήσιµα ή όχι. 

 

6.5.2 Εµπειρικές µελέτες στην απόδοση αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων 

 

Η σχέση της απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων και των χαρακτηριστικών 

τους ήταν το αντικείµενο της έρευνας των O’Neal & Page (2000). Η µεθοδολογία αυτής 

της έρευνας, που περιλάµβανε το µοντέλο του Jensen και µία ανάλυση παλινδρόµησης, 

εφαρµόστηκε σε δεδοµένα 28 αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων των Η.Π.Α. για την 

τριετία 1996-1998. Για το χρησιµοποιηθέν δείγµα αµοιβαίων κεφαλαίων συνολικά δεν 

παρατηρήθηκε θετική υπερβάλλουσα απόδοση σε σχέση µε την αγορά ακινήτων. Ο 

όγκος συναλλαγών των αµοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκε να αυξάνει την απόδοση τους, 

ενώ τα έξοδα και η ηλικία τους είχαν το αντίθετο αποτέλεσµα. 

Μία πιο αναλυτική έρευνα σε σύγκριση µε την παραπάνω διεξήχθη απ’ τους Lin & 

Yung (2004). Οι τελευταίοι χρησιµοποίησαν στην µεθοδολογία τους 6 µοντέλα 

βασισµένα στο µοντέλο CAPM, στο µοντέλο των Fama & French (1993) και στο 

µοντέλο του Carhart (1997). Τα δεδοµένα που τροφοδότησαν τα µοντέλα προήλθαν από 

402 αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων των Η.Π.Α. για την περίοδο 1993-2001. Τα 

αποτελέσµατα από όλα τα µοντέλα έδειξαν ότι κανένα απ’ τα αµοιβαία κεφάλαια δεν 

υπερίσχυσε της αντίστοιχης αγοράς ακινήτων σε απόδοση. Επίσης, η αγορά ακινήτων 

επηρέαζε σε µεγάλο βαθµό τις αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων. Όσον 

αφορά τα χαρακτηριστικά των αµοιβαίων κεφαλαίων, ενώ το µέγεθος βρέθηκε θετικά 

συσχετισµένο µε την διορθωµένη ως προς τον κίνδυνο απόδοση των αµοιβαίων 

κεφαλαίων, τα έξοδα, ο όγκος συναλλαγών και η θητεία των διαχειριστών δεν φάνηκαν 

να την επηρεάζουν. 
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Οι Philpot & Peterson (2006) διερεύνησαν τον ρόλο των χαρακτηριστικών των 

διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων στην απόδοσή τους. Ακολουθώντας 

µία ανάλυση παλινδρόµησης επεξεργάστηκαν δεδοµένα 63 αµοιβαίων κεφαλαίων 

ακινήτων των Η.Π.Α. για τα έτη 2001-2003. Η ικανότητα και η εµπειρία των 

διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν φάνηκαν σηµαντικοί παράγοντες για 

απόδοσή τους. Για τους διαχειριστές διαπιστώθηκε ότι έχουν την τάση να 

αναλαµβάνουν µεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς αυξάνεται η θητεία τους σε ένα αµοιβαίο 

κεφάλαιο. Παραδόξως, οι πιο ηλικιωµένοι διαχειριστές δεν παρουσίασαν µεγαλύτερες 

αποδόσεις συγκριτικά µε τους νεότερους. 

 

6.5.3 Εµπειρικές µελέτες στην απόδοση των REITs 

 

Η έρευνα των Chen et al. (1998) αφιερώθηκε στην παραγοντική ανάλυση της απόδοσης 

των REITs (Real Estate Investment Trusts). Οι Chen et al.  χρησιµοποίησαν το µοντέλο 

CAPM και 3 µοντέλα πολλαπλών παραγόντων για την επεξεργασία των στοιχείων 55 

REITs των Η.Π.Α. για την περίοδο 1978-1994. Το µέγεθος των REITs βρέθηκε να 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόδοσή τους. Αντίθετα, ο πληθωρισµός και 

ο λόγος της λογιστικής προς αγοραία αξία δεν φάνηκαν σηµαντικοί στη συσχέτιση µε 

την απόδοση των REITs. 

Την ύπαρξη υπερβάλλουσας απόδοσης των REITs ισχυρίστηκαν οι Kallberg et al. 

(2000) σε µια έρευνά τους µε αντικείµενο την προστιθέµενη αξία των διαχειριστών των 

REITs. Τα χρησιµοποιηθέντα δεδοµένα, που κάλυπταν 68 REITS των Η.Π.Α. για την 

περίοδο 1987-1998, αναλύθηκαν µέσω του µοντέλου του Jensen και άλλων 2 µοντέλων 

πολλαπλών παραγόντων. Αντίθετα µε πολλές έρευνες αµοιβαίων κεφαλαίων οι 

Kallberg et al. συµπέραναν την ύπαρξη θετικής υπερβάλλουσας απόδοσης των REITs 

σε σχέση µε τους δείκτες της αγοράς. Επίσης, ο όγκος συναλλαγών και το µέγεθος των 

REITs βρέθηκαν να συσχετίζονται θετικά µε την απόδοσή τους, ενώ τα έξοδα των  

REITs δεν αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα. 

Οι Chui et al. (2003) ερεύνησαν την απόδοση των REITs αξιολογώντας την στρατηγική 

«momentum», που σηµαίνει αγορά των προσφάτως αποδοτικών REITs και πώληση των 

προσφάτως ζηµιογόνων, που εφαρµόζονταν απ’ τους διαχειριστές τους. Αυτό 

επιτεύχθηκε χρησιµοποιώντας το µοντέλο Fama & French (1993) σε δεδοµένα από ένα 

δείγµα REITs των Η.Π.Α. για την περίοδο 1982-1999. Απ’ τα αποτελέσµατα της 

έρευνας βρέθηκε ότι η απόδοση των RΕΙTs, λόγω της στρατηγικής «momentum», 

υπερείχε σηµαντικά αυτής των κοινών µετοχών. Παρ’ όλα αυτά, η υπερβάλλουσα 
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απόδοση των REITs δεν ήταν δυνατό να αποδοθεί στους παράγοντες του µοντέλου 

Fama & French, δηλαδή σε εταιρικά χαρακτηριστικά όπως η κεφαλαιοποίηση και ο 

λόγος λογιστικής προς αγοραία αξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
7.1 Περιγραφή δεδοµένων 

 

Από το πλήθος των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται 

παγκοσµίως επιλέχθηκε για την εµπειρική µελέτη της παρούσας εργασίας, που 

περιγράφεται στο επόµενο κεφάλαιο, ένας τοµέας που παρουσίασε ιδιαίτερη άνθιση την 

τελευταία περίοδο, τα ευρωπαϊκά µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια. Έτσι, στην παρούσα 

ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα καθαρών τιµών µεριδίων (Net Asset Values) και 

µερισµάτων ευρωπαϊκών µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων, που προήλθαν από τη βάση 

δεδοµένων της Morningstar. Το δείγµα περιλάµβανε αµοιβαία κεφάλαια µε έδρα στην 

Ευρώπη, εκφρασµένα σε διάφορα νοµίσµατα, που επένδυαν στην παγκόσµια αγορά. 

Πιο συγκεκριµένα, συλλέχθηκαν µηνιαία δεδοµένα για την περίοδο 31/12/2001-

31/12/2010 από τα 100 µεγαλύτερα, ως προς το αποτιµηθέν καθαρό ενεργητικό τους 

κατά το τελευταίο τετράµηνο του 2011, ευρωπαϊκά µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια. Από 

τα 100 αµοιβαία κεφάλαια τα 65 κάλυπταν ολόκληρη τη µελετηθείσα  περίοδο και 

επιλέχθηκαν για την παρούσα εµπειρική ανάλυση. Το γεγονός ότι απορρίφθηκαν από 

την περαιτέρω επεξεργασία αµοιβαία κεφάλαια που σταµάτησαν να 

δραστηριοποιούνται, λόγω ενδεχόµενης υποαπόδοσης, εισάγει µεροληψία στα 

χρησιµοποιηθέντα δεδοµένα, αλλά κρίθηκε αναγκαίο,  καθώς ευνοούσε τη σύγκριση 

µεταξύ των δεδοµένων της παρούσας µελέτης.  

Τα βασικότερα στοιχεία των χρησιµοποιηθέντων ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1 κατά φθίνουσα σειρά του καθαρού ενεργητικού τους. 
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Πίνακας 7.1: Στοιχεία ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων που αξιολογήθηκαν στην παρούσα εργασία 
Α/Α AΜΟΙΒΑΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MORNINGSTAR ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (€) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1 IP High Income Inc GB0033054015 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Value Equity 6/2/1988 12.806.466.493 31/10/2011 

2 IP Income Inc GB0033053827 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Value Equity 16/6/1979 10.111.083.816 31/10/2011 

3 BGF World Mining A2 USD LU0075056555 US Dollar Europe OE Sector Equity Natural Resources 24/3/1997 10.071.742.702 31/10/2011 

4 M&G Recovery A Acc GB0031289217 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Blend Equity 23/5/1969 8.105.683.773 11/11/2011 

5 Carmignac Investissement A FR0010148981 Euro Europe OE Global Large-Cap Growth Equity 26/1/1989 7.641.935.349 31/10/2011 

6 Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 LU0132412106 US Dollar Europe OE Global Emerging Markets Equity 15/8/2001 7.200.049.115 31/10/2011 

7 M&G Global Basics A Acc GB0030932452 Pound Sterling Europe OE Global Flex-Cap Equity 28/2/1973 6.646.060.126 11/11/2011 

8 Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 Euro Europe OE Europe Large-Cap Blend Equity 1/10/1990 6.623.470.000 31/10/2011 

9 BGF World Gold A2 USD LU0055631609 US Dollar Europe OE Sector Equity Precious Metals 30/12/1994 5.932.007.054 31/10/2011 

10 UniGlobal DE0008491051 Euro Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 2/1/1960 5.839.693.085 31/10/2011 

11 Fidelity South East Asia A-USD LU0048597586 US Dollar Europe OE Asia ex Japan Equity 1/10/1990 5.145.492.794 31/10/2011 

12 Cap Int Emerging Markets A4 LU0622713534 US Dollar Europe OE Global Emerging Markets Equity 31/5/1990 5.090.604.794 31/10/2011 

13 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD LU0053685615 US Dollar Europe OE Global Emerging Markets Equity 13/4/1994 4.983.687.069 11/11/2011 

14 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 LU0011963245 US Dollar Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity 26/4/1988 4.591.164.492 31/10/2011 

15 DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 Euro Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 1/12/1970 4.570.203.826 11/11/2011 

16 Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 Euro Europe OE Global Large-Cap Value Equity 9/8/2000 4.398.181.634 31/10/2011 

17 BGF Latin American Q2 LU0035112274 US Dollar Europe OE Latin America Equity 27/11/1991 4.355.220.019 31/10/2011 

18 L&G UK Index I Acc GB00B0CNGN12 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Blend Equity 24/9/1992 4.299.978.744 30/9/2011 

19 Artemis Income Inc GB0006572464 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Value Equity 6/6/2000 4.276.279.554 30/9/2011 

20 Magellan C FR0000292278 Euro Europe OE Global Emerging Markets Equity 18/4/1988 4.020.439.286 10/11/2011 

21 BlackRock Gold and General A Acc GB0005852396 Pound Sterling Europe OE Sector Equity Precious Metals 7/4/1988 3.807.032.966 31/10/2011 

22 SKAGEN Global NO0008004009 Norwegian Krone Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 7/8/1997 3.748.054.451 30/9/2011 

23 BGF World Energy A2 EUR LU0171301533 Euro Europe OE Sector Equity Energy 6/4/2001 3.570.074.674 31/10/2011 

24 Robeco NL0000289783 Euro Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 3/5/1933 3.542.735.716 31/10/2011 

25 Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik LU0100002038 Euro Europe OE Global Flex-Cap Equity 17/8/1999 3.435.000.000 30/11/2010 

26 DekaFonds CF DE0008474503 Euro Europe OE Germany Large-Cap Equity 26/11/1956 3.429.854.113 31/10/2011 

27 Vanguard Global Stock Idx Inst USD IE00B03HD209 US Dollar Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 4/8/1998 3.426.017.152 10/11/2011 

28 MS INVF Global Brands A LU0119620416 US Dollar Europe OE Sector Equity Consumer Goods & Services 31/10/2000 3.283.725.936 11/11/2011 

29 AEGON Equity NL0006354243 Euro Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 30/1/1987 3.238.622.425 10/11/2011 

30 Aberdeen Emerging Markets A Acc GB0033228197 Pound Sterling Europe OE Global Emerging Markets Equity 24/7/2003 3.212.610.578 31/10/2011 

31 Fidelity European - Acc GB0003874798 Pound Sterling Europe OE Europe ex-UK Large-Cap Equity 4/11/1985 2.967.402.748 31/10/2011 
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32 Baring Hong Kong China A USD IE0000829238 US Dollar Europe OE China Equity 3/12/1982 2.895.474.158 31/10/2011 

33 Newton Higher Income GBP GB0006779218 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Value Equity 1/6/1987 2.845.358.222 31/10/2011 

34 Aberdeen Global Indian Equity D2 LU0231462077 Pound Sterling Europe OE India Equity 15/11/1996 2.785.976.835 31/10/2011 

35 HSBC GIF Indian Equity A Acc LU0164881194 US Dollar Europe OE India Equity 4/3/1996 2.765.328.964 11/11/2011 

36 Fidelity Special Situations GB0003875100 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Value Equity 17/12/1979 2.758.140.927 31/10/2011 

37 AEGON Equity North America NL0000685469 Euro Europe OE US Large-Cap Blend Equity 31/12/1996 2.757.745.555 10/11/2011 

38 Russell IC Emerg Mkts Eq A IE0003507054 US Dollar Europe OE Global Emerging Markets Equity 20/12/1994 2.736.781.162 10/11/2011 

39 DWS Akkumula DE0008474024 Euro Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 3/7/1961 2.705.670.286 11/11/2011 

40 Fidelity South East Asia GB0003879185 Pound Sterling Europe OE Asia ex Japan Equity 15/10/1984 2.683.869.934 31/10/2011 

41 Robeco Emerging Markets Eq D EUR LU0187076913 Euro Europe OE Global Emerging Markets Equity 26/9/1994 2.649.662.963 31/10/2011 

42 DWS Deutschland DE0008490962 Euro Europe OE Germany Large-Cap Equity 20/10/1993 2.585.008.585 11/11/2011 

43 AEGON Equity Europe NL0006517278 Euro Europe OE Europe Large-Cap Blend Equity 28/2/1995 2.516.324.604 10/11/2011 

44 Jupiter Income Trust GB0004791389 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Value Equity 31/7/1987 2.511.089.688 31/10/2011 

45 JPM Natural Resources A Acc GB0031835118 Pound Sterling Europe OE Sector Equity Natural Resources 1/6/1965 2.500.214.771 11/11/2011 

46 DWS Investa DE0008474008 Euro Europe OE Germany Large-Cap Equity 17/12/1956 2.454.008.541 11/11/2011 

47 AriDeka CF DE0008474511 Euro Europe OE Europe Large-Cap Blend Equity 5/2/1962 2.428.336.407 31/10/2011 

48 Aberdeen Asia Pac A Acc GB00B0XWNF82 Pound Sterling Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity 16/2/1990 2.411.688.244 31/10/2011 

49 Virgin UK Idx Tracking Trust GB0009304311 Pound Sterling Europe OE UK Large-Cap Blend Equity 28/2/1995 2.374.878.305 11/11/2011 

50 Swedbank Robur Kapitalinvest SE0000996241 Swedish Krona Europe OE Sweden/Global Equity 1/9/1975 2.289.299.808 11/11/2011 

51 BGF European A2 EUR LU0011846440 Euro Europe OE Europe Large-Cap Blend Equity 30/11/1993 2.271.171.483 31/10/2011 

52 Vanguard European Stock Idx Inst USD IE0002639551 US Dollar Europe OE Europe Large-Cap Blend Equity 14/9/1998 2.234.150.533 10/11/2011 

53 Allianz RCM US Equity C2 USD IE0002495467 US Dollar Europe OE US Large-Cap Blend Equity 10/7/1995 2.196.941.488 10/11/2011 

54 Aberdeen Global World Equity A2 LU0094547139 US Dollar Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 12/2/1999 2.161.763.768 31/10/2011 

55 Swedbank Robur Aktiefond Pension SE0000602278 Swedish Krona Europe OE Sweden/Global Equity 15/3/1999 2.115.537.777 11/11/2011 

56 Fidelity Emerging Markets A-USD LU0048575426 US Dollar Europe OE Global Emerging Markets Equity 18/10/1993 2.058.714.756 31/10/2011 

57 Pictet-Water-I EUR LU0104884605 Euro Europe OE Sector Equity Water 20/1/2000 2.051.871.363 11/11/2011 

58 Vanguard US 500 Stock Index Ins USD Acc IE0002639775 US Dollar Europe OE US Large-Cap Blend Equity 4/11/1998 2.024.963.456 10/11/2011 

59 Atout France Acc FR0010093716 Euro Europe OE France Large-Cap Equity 11/1/1988 2.019.355.983 9/11/2011 

60 JF China A (dist)-USD LU0051755006 US Dollar Europe OE China Equity 4/7/1994 1.969.535.163 11/11/2011 

61 UniFonds DE0008491002 Euro Europe OE Germany Large-Cap Equity 12/4/1956 1.930.269.883 31/10/2011 

62 EdR Tricolore Rendement D FR0010588350 Euro Europe OE France Large-Cap Equity 3/12/1998 1.870.789.430 31/10/2011 

63 Baring Eastern Europe A EUR Inc IE0004852103 Euro Europe OE Emerging Europe Equity 30/9/1996 1.853.467.878 31/10/2011 

64 SSgA World Index Equity Fund P USD FR0000018277 US Dollar Europe OE Global Large-Cap Blend Equity 14/1/1998 1.850.111.439 9/11/2011 

65 Fondak A EUR DE0008471012 Euro Europe OE Germany Large-Cap Equity 30/10/1950 1.835.062.340 10/11/2011 



 47 

Για τον υπολογισµό της προσαρµοσµένης στον κίνδυνο απόδοσης των αµοιβαίων 

κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκαν µηνιαία δεδοµένα ενός δείκτη που αντιπροσώπευε την 

παγκόσµια αγορά και ενός που εξέφραζε την επένδυση χωρίς κίνδυνο. Ως 

αντιπροσωπευτικός δείκτης της παγκόσµιας αγοράς επιλέχτηκε ο STOXX GLOBAL 

TOTAL MARKET (SGTM) που κάλυπτε το 95% της παγκόσµιας κεφαλαιοποίησης 

χρησιµοποιώντας 8102 µετοχές εταιριών απ’ όλον τον κόσµο. Η «ακίνδυνη» επένδυση 

που χρησιµοποιήθηκε ήταν το µηνιαίο έντοκο γραµµάτιο των Η.Π.Α. (Treasury-Bill), 

το οποίο χρησιµοποιεί η µεγάλη πλειοψηφία των µελετητών των παγκοσµίων 

κεφαλαίων.  Καθώς, τα δεδοµένα των αποδόσεων των Treasury- Bills διατίθενται σε 

ετησιοποιηµένη µορφή χρησιµοποιήθηκε ο παρακάτω µετασχηµατισµός για να 

παραχθούν µηνιαίες αποδόσεις (Redman et al, 2000). 

1-)y1(R 12
1

Ft +=  (7.1) 

όπου: 

RFt= µηνιαία ισοδύναµη απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο 

y= ετησιοποιηµένη απόδοση µηνιαίου Treasury-Bill 

 

Πηγή των δεδοµένων και των δύο δεικτών ήταν το διαδίκτυο3.    

 

7.2 Μεθοδολογία 

 

7.2.1 Εισαγωγή 

 

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των παραπάνω αµοιβαίων κεφαλαίων 

χρησιµοποιήθηκε ένα πλήθος τεχνικών που συµπεριλάµβαναν εκτός από την απόδοση 

και τον ανάλογο κίνδυνο. Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύονται οι 

χρησιµοποιηθέντες ορισµοί της απόδοσης και του κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων, 

οι σχέσεις απόδοσης – κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων και οι δείκτες αξιολόγησης 

της προσαρµοσµένης στον κίνδυνο απόδοσής τους. 

 

7.2.2 Υπολογισµός απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Τα µηνιαία δεδοµένα των καθαρών τιµών των µεριδίων και των µερισµάτων των 

αµοιβαίων κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των αποδόσεών τους. Ως 

                                                 
3 http://www.stoxx.com  & http://www.treasury.gov 
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απόδοση ενός αµοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο t ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς 

των καθαρών τιµών ενός µεριδίου για τις περιόδους t και t-1 επαυξηµένης µε το 

µέρισµα για την περίοδο t προς την καθαρή τιµή ενός µεριδίου για την περίοδο t-1. 

1-t

t1-tt
t NAV

DNAV-NAV
R

+
=  (7.2) 

όπου: 

Rt= απόδοση αµοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο t 

NAV t= καθαρή τιµή µεριδίου για την περίοδο t 

NAV t-1= καθαρή τιµή µεριδίου για την περίοδο t-1 

Dt= µέρισµα για την περίοδο t 

 

Με βάση τον παραπάνω µαθηµατικό τύπο υπολογίστηκαν οι ετήσιες αποδόσεις των 65 

ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και του δείκτη της αγοράς (SGTM) για την 

περίοδο 2002-2010. Για τον δείκτη SGTM αντικαταστάθηκαν οι τιµές του στον 

παραπάνω τύπο αντί για τις NAVs για τις αντίστοιχες περιόδους. 

Η σωρευτική απόδοσή τους για το σύνολο της περιόδου 2002-2010 υπολογίστηκε 

χρησιµοποιώντας ετήσιες αποδόσεις από την ακόλουθη σχέση: 

1-)R1(CR ∏

9

1i
t+=

=

 (7.3) 

όπου: 

CR= σωρευτική απόδοση αµοιβαίου κεφαλαίου 

Rt= ετήσια απόδοση αµοιβαίου κεφαλαίου 

 

7.2.3 Υπολογισµός κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Για τον υπολογισµό του κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκε µια 

σειρά από µεθόδους, οι οποίες αναλύονται ακολούθως (Νούλας, 2011): 

• Τυπική απόκλιση. Με βάση το στατιστικό µέγεθος της τυπικής απόκλισης 

εκφράζεται η απόκλιση των αποδόσεων των αµοιβαίων κεφαλαίων από την 

µέση απόδοσή τους. Είναι ένα µέτρο του συνολικού κινδύνου του αµοιβαίου 

κεφαλαίου και όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της τόσο µεγαλύτερος είναι και ο 

συνολικός κίνδυνος του αµοιβαίου κεφαλαίου. Εκφράζεται µαθηµατικά απ’ τον 

ακόλουθο τύπο: 

( )
1-N

∑ R-R
2

t=σ  (7.4) 
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όπου: 

σ= τυπική απόκλιση αµοιβαίου κεφαλαίου 

Rt= απόδοση αµοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο t 

R= µέση απόδοση αµοιβαίου κεφαλαίου 

Ν= αριθµός των παρατηρήσεων 

• Συντελεστής µεταβλητότητας. Είναι ένα µέτρο του κινδύνου ενός αµοιβαίου 

κεφαλαίου ανά µονάδα της απόδοσής του. Μεγάλος συντελεστής 

µεταβλητότητας συνεπάγεται και µεγάλο κίνδυνο ανά µονάδα απόδοσης και 

αντιστρόφως. Η σχέση που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του 

συντελεστή µεταβλητότητας είναι η εξής: 

R
CV

σ
=  (7.5) 

όπου: 

CV= συντελεστής µεταβλητότητας αµοιβαίου κεφαλαίου 

σ= τυπική απόκλιση αµοιβαίου κεφαλαίου 

 R= µέση απόδοση αµοιβαίου κεφαλαίου 

• Συντελεστής βήτα. Εκφράζει τον βαθµό αντίδρασης της απόδοσης ενός 

αµοιβαίου κεφαλαίου στις µεταβολές της απόδοσης της αντίστοιχης αγοράς. 

Είναι µέτρο του συστηµατικού κινδύνου ενός αµοιβαίου κεφαλαίου. Για τον 

υπολογισµό του συντελεστή βήτα χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο του Jensen 

(1968) που αναλύεται στην επόµενη παράγραφο. 

 

7.2.4 ∆ιερεύνηση σχέσεων απόδοσης – κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Είναι γνωστή η εξάρτηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων από τον κίνδυνο ήδη από 

την δεκαετία του ’60, όταν εισήχθη το µοντέλο CAPM. Στην παρούσα εργασία 

επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση της απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων τόσο µε 

τον συνολικό όσο και µε τον συστηµατικό τους κίνδυνο. 

• Σχέση απόδοσης - συνολικού κινδύνου. Αρχικά, υπολογίστηκαν οι µηνιαίες 

αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων µε βάση τη σχέση (7.2) για την περίοδο 

2002-2010 και βρέθηκαν οι µέσες τιµές τους. Όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο η τυπική απόκλιση των αµοιβαίων κεφαλαίων 

αποτελεί ένα µέτρο του συνολικού τους κινδύνου. H ακόλουθη απλή γραµµική 

σχέση µεταξύ της µέσης µηνιαίας απόδοσης και της τυπικής απόκλισης, που 

χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο για παλινδρόµηση από τους Noulas et al. (2005), 
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επιλέχθηκε για διερεύνηση. Για την παλινδρόµηση της σχέσης µε τη µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων έγινε χρήση του λογισµικού Eviews µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε  ο έλεγχος εσφαλµένης εξειδίκευσης της συναρτησιακής µορφής 

της σχέσης (έλεγχος Ramsey RESET),  ο έλεγχος αυτοσυσχέτισης (στατιστική 

Durbin-Watson) και ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (έλεγχος ARCH). Επίσης, 

οι δύο µεταβλητές ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα µε βάση τον έλεγχο 

Jarque-Bera. 

iii eR +σ•δ+γ=  (7.6) 

 όπου: 

 iR = µέση µηνιαία απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

 σi= τυπική απόκλιση του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

 γ, δ= εκτιµηθείσες παράµετροι 

 ei= τυχαίο σφάλµα 

 

Η παράµετρος δ της παραπάνω γραµµικής σχέσης, που αποτελεί και την κλίση 

της, δηλώνει τη σχέση της απόδοσης µε τον συνολικό κίνδυνο. Στην περίπτωση 

που είναι θετική και στατιστικά σηµαντική σηµαίνει ότι οι επενδυτές των 

αµοιβαίων κεφαλαίων επιδεικνύουν ορθολογική συµπεριφορά, αφού για υψηλό 

κίνδυνο απαιτούν και υψηλή απόδοση και αντιστρόφως. Στην αντίθετη 

περίπτωση της αρνητικής και στατιστικά σηµαντικής σχέσης απόδοσης – 

συνολικού κινδύνου η αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων θα λειτουργούσε 

ανορθολογικά. 

• Σχέση υπερβάλλουσας απόδοσης - συστηµατικού κινδύνου. Για τη διερεύνηση 

της σχέσης της υπερβάλλουσας απόδοσης (διαφορά απόδοσης από αυτήν της 

ακίνδυνης επένδυσης) των αµοιβαίων κεφαλαίων µε τον συστηµατικό κίνδυνο, 

που εκφράζεται απ’ τον συντελεστή βήτα, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο του 

Jensen (1968), που ακολουθεί: 

itFtMtiiFtit e)R-R(R-R +•β+α=   (7.7) 

όπου: 

Rit= µηνιαία απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου i για την περίοδο t 

RFt= µηνιαία απόδοση της επένδυσης χωρίς κίνδυνο για την περίοδο t 

RΜt= µηνιαία απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς για την περίοδο t 

αi= δείκτης του Jensen του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

βi= συντελεστής βήτα του αµοιβαίου κεφαλαίου i  
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ei= τυχαίο σφάλµα 

 

Με την παλινδρόµηση της παραπάνω σχέσης µε τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων για τα 65 αµοιβαία κεφάλαια χρησιµοποιώντας το λογισµικό 

EViews εκτιµήθηκαν οι παράµετροι αi, η οποία θα αναλυθεί εκτενέστερα στην 

επόµενη παράγραφο, και βi των αµοιβαίων κεφαλαίων. Αφού διενεργήθηκαν οι 

ίδιοι έλεγχοι µε αυτούς της παλινδρόµησης της σχέσης (7.6), για τις περιπτώσεις 

ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας εκτιµήθηκαν εκ νέου οι παράµετροι αi και βi 

χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα GARCH (1,1). Η ίδια µεθοδολογία 

ακολουθήθηκε και απ’ τους Noulas et al. (2005). 

 

7.2.5 Αξιολόγηση µε βάση δείκτες της προσαρµοσµένης στον κίνδυνο απόδοσης 

των αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Οι αποδόσεις των 65 ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων µειωµένες κατά την απόδοση 

της «ακίνδυνης» επένδυσης αξιολογήθηκαν µε βάση τους δείκτες που αναλύονται 

ακολούθως: 

• ∆είκτης του Treynor. Ο δείκτης που, όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6, 

εισήχθηκε απ’ τον Treynor (1965) εκφράζει την υπερβάλλουσα απόδοση ενός 

αµοιβαίου κεφαλαίου ανά µονάδα του συστηµατικού του κινδύνου. Ο δείκτης 

του Treynor υπολογίζεται απ’ την ακόλουθη σχέση: 

i

Fi
i

R-R
T

β
=   (7.8) 

όπου: 

Τi= δείκτης του Treynor του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

iR = µέση µηνιαία απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

 FR = µέση µηνιαία απόδοση της επένδυσης χωρίς κίνδυνο 

 βi= συντελεστής βήτα του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

 

Αυτός ο δείκτης είναι αξιόπιστος µόνο για καλά διαφοροποιηµένα αµοιβαία 

κεφάλαια, καθώς δεν ενσωµατώνει τον µη συστηµατικό κίνδυνο. Υψηλές τιµές 

του δείκτη του Treynor αντιστοιχούν σε υψηλές υπερβάλλουσες αποδόσεις ανά 

µονάδα συστηµατικού κινδύνου. 
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• ∆είκτης του Sharpe. Μια τροποποίηση του παραπάνω δείκτη εισήγαγε ο Sharpe 

(1966) αντικαθιστώντας τον συντελεστή βήτα µε την τυπική απόκλιση. Έτσι, ο 

δείκτης του Sharpe εκφράζει την υπερβάλλουσα απόδοση ενός αµοιβαίου 

κεφαλαίου ανά µονάδα του συνολικού του κινδύνου. Αυτός ο δείκτης 

προσδιορίζεται απ’ την ακόλουθη σχέση: 

i

Fi
i

R-R
S

σ
=   (7.9) 

όπου: 

Si= δείκτης του Sharpe του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

iR = µέση µηνιαία απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

 FR = µέση µηνιαία απόδοση της επένδυσης χωρίς κίνδυνο 

 σi= τυπική απόκλιση του αµοιβαίου κεφαλαίου i 

  

Οµοίως µε τον δείκτη του Treynor είναι επιθυµητές υψηλές τιµές του δείκτη του 

Sharpe, αφού αυτές αντιστοιχούν σε υψηλές υπερβάλλουσες αποδόσεις ανά 

µονάδα συνολικού κινδύνου. Απ’ τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε τον 

δείκτη Sharpe σε συνδυασµό µε αυτά του δείκτη Treynor µπορούν να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για τον βαθµό διαφοροποίησης των αµοιβαίων κεφαλαίων, αφού 

στην περίπτωση που είναι όµοια αυτό θα είναι ενδεικτικό πλήρους 

διαφοροποίησης. Επίσης, αυτοί οι δύο δείκτες επιτρέπουν την κατάταξη των 

αµοιβαίων κεφαλαίων τόσο µεταξύ τους όσο και µε το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς (δείκτης SGTM). 

• ∆είκτης του Jensen. Η εκτίµηση αυτού του δείκτη γίνεται µε την γραµµική 

παλινδρόµηση της προαναφερθείσας σχέσης (7.7) του µοντέλου του Jensen 

(1968) που συνδέει την υπερβάλλουσα απόδοση ενός αµοιβαίου κεφαλαίου µε 

την υπερβάλλουσα απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. O δείκτης του 

Jensen, που αποτελεί την τεταγµένη επί την αρχή αυτής της εξίσωσης, αποτελεί 

µέτρο της επιπλέον απόδοσης ενός αµοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση µε τον 

συστηµατικό του κίνδυνο. Θετικές και στατιστικά σηµαντικές τιµές του δείκτη 

δηλώνουν υψηλότερη απόδοση απ’ αυτήν που προβλέπεται απ’ το µοντέλο, ενώ 

αρνητικές και στατιστικά σηµαντικές τιµές δηλώνουν χαµηλότερη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

των δεδοµένων, που έγινε µε βάση τη µεθοδολογία που αναφέρθηκε στο προηγούµενο 

κεφαλαίο. Πιο αναλυτικά, στις επόµενες παραγράφους σχολιάζονται τα αποτελέσµατα 

της απόδοσης και του κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων, τα αποτελέσµατα της 

παλινδρόµησης των  σχέσεων απόδοσης – κινδύνου των αµοιβαίων κεφαλαίων και τα 

αποτελέσµατα των δεικτών Treynor, Sharpe και Jensen. 

 

8.2 Αποτελέσµατα απόδοσης αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Οι ετήσιες αποδόσεις για τα 65 αµοιβαία κεφάλαια και τον δείκτη της αγοράς STOXX 

GLOBAL TOTAL MARKET (SGTM) εκφρασµένες ως ποσοστά % για τα έτη 2002-

2010, καθώς και οι αντίστοιχες σωρευτικές αποδόσεις για όλη την περίοδο 

υπολογίστηκαν µε βάση τους µαθηµατικούς τύπους (7.2) και (7.3) αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8.1, που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Πίνακας 8.1: Αποδόσεις 65 αµοιβαίων κεφαλαίων και δείκτη αγοράς 

α/α ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2002-2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1 IP High Income Inc -13,69 17,84 18,59 23,16 23,37 3,64 -22,27 4,90 6,45 64,86

2 IP Income Inc -14,85 18,78 18,99 22,24 23,21 2,86 -23,07 5,81 5,91 60,72

3 BGF World Mining A2 USD 29,04 72,37 10,36 41,83 43,56 59,62 -64,12 103,89 29,17 653,91

4 M&G Recovery A Acc -18,59 28,09 13,61 26,62 20,70 12,48 -27,53 40,87 16,49 142,21

5 Carmignac Investissement A 4,38 22,45 2,39 48,33 10,93 19,32 -29,88 42,58 15,76 197,40

6 Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 11,88 57,62 24,06 30,67 33,49 32,91 -43,90 79,91 25,64 543,25

7 M&G Global Basics A Acc -12,52 36,10 24,55 40,49 15,03 21,01 -26,69 35,31 27,68 267,32

8 Fidelity European Growth A-EUR -18,43 20,49 14,49 32,39 15,09 6,14 -45,49 29,04 16,24 48,80

9 BGF World Gold A2 USD 97,02 53,47 -6,24 31,07 27,48 33,65 -34,44 48,46 35,97 737,76

10 UniGlobal -31,35 12,64 4,86 28,29 11,72 2,56 -35,13 32,34 18,21 20,96

11 Fidelity South East Asia A-USD -12,62 51,73 11,71 32,37 36,51 53,42 -50,65 70,74 21,13 319,01

12 Cap Int Emerging Markets A4 -10,22 49,85 20,48 39,26 36,64 38,49 -50,52 78,72 15,76 337,28

13 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD -5,51 48,81 32,47 39,92 34,37 36,78 -52,18 69,85 17,91 358,68

14 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,08 61,92 16,95 25,86 27,39 28,63 -46,46 69,24 25,91 372,66

15 DWS Vermögensbildungsfonds I -29,80 16,88 6,88 22,06 11,06 0,55 -31,46 23,05 8,76 9,64

16 Templeton Growth Euro A Acc € -22,58 11,24 8,06 20,90 8,34 -8,34 -40,33 25,22 13,35 -5,38

17 BGF Latin American Q2 -20,41 69,93 43,92 53,57 45,12 40,71 -55,21 120,11 16,81 602,91

18 L&G UK Index I Acc -23,02 19,99 11,86 21,29 16,69 4,85 -29,33 29,66 14,70 61,13

19 Artemis Income Inc -18,41 24,92 12,40 19,60 14,66 -1,63 -26,84 14,89 6,94 38,92

20 Magellan C -8,58 44,18 19,93 40,49 27,75 23,60 -43,72 57,67 27,63 297,09

21 BlackRock Gold and General A Acc 81,99 39,65 -13,34 50,79 17,81 40,76 -17,44 39,34 41,99 799,59

22 SKAGEN Global -23,20 62,82 24,55 39,21 24,07 8,21 -31,88 26,80 16,27 192,33

23 BGF World Energy A2 EUR -19,70 7,95 26,09 72,38 -2,99 25,93 -43,68 32,47 25,20 115,04

24 Robeco -34,48 1,42 4,96 28,48 7,30 -1,31 -39,89 31,64 19,60 -10,18

25 Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik -28,49 21,16 6,38 23,55 17,45 7,82 -36,68 30,42 13,53 35,20

26 DekaFonds CF -41,59 38,44 4,37 26,87 23,80 18,09 -46,10 28,55 20,29 30,49

27 Vanguard Global Stock Idx Inst USD -20,36 33,08 14,35 9,17 19,79 8,74 -40,79 29,49 11,41 47,19

28 MS INVF Global Brands A 6,85 26,60 12,65 10,77 20,01 8,79 -29,69 29,65 11,76 124,51

29 AEGON Equity -33,21 12,80 8,00 29,94 9,42 4,48 -40,65 29,88 18,72 10,60

30 Aberdeen Emerging Markets A Acc -6,32 45,51 15,84 51,43 18,57 29,89 -23,63 61,17 31,64 496,79

31 Fidelity European - Acc -6,32 33,12 22,46 29,76 14,41 12,68 -21,05 7,52 10,72 140,10

32 Baring Hong Kong China A USD 0,59 68,53 12,50 12,78 94,38 76,76 -54,23 63,99 2,06 466,07

33 Newton Higher Income GBP -16,94 21,33 10,61 14,52 12,97 -4,92 -24,56 4,02 0,58 8,22

34 Aberdeen Global Indian Equity D2 14,46 108,27 26,71 28,85 -35,10 42,96 -35,71 63,45 40,99 434,94

35 HSBC GIF Indian Equity A Acc 37,79 106,77 34,19 34,51 45,95 77,92 -70,26 131,55 13,00 939,17

36 Fidelity Special Situations -10,66 33,29 20,31 27,63 16,33 4,22 -24,86 28,67 14,08 144,51

37 AEGON Equity North America -36,53 5,53 1,70 24,18 3,20 -2,25 -36,87 25,26 23,69 -16,54

38 Russell IC Emerg Mkts Eq A -7,25 60,69 29,08 31,64 31,05 39,13 -54,70 85,04 19,12 361,12

39 DWS Akkumula -27,53 19,46 7,16 23,45 13,04 6,16 -31,92 28,07 4,07 24,68

40 Fidelity South East Asia -21,58 27,71 3,42 49,44 20,15 54,29 -32,94 57,39 26,68 283,60

41 Robeco Emerging Markets Eq D EUR -20,12 34,09 10,87 60,89 16,92 28,15 -53,60 84,27 23,60 202,53

42 DWS Deutschland -43,40 43,19 6,26 28,11 22,22 20,84 -35,03 33,63 25,52 77,57

43 AEGON Equity Europe -32,41 16,18 11,81 25,51 20,48 1,87 -41,60 28,89 12,24 14,25

44 Jupiter Income Trust -15,26 17,74 12,97 22,76 18,42 -5,08 -30,28 8,99 4,72 23,76

45 JPM Natural Resources A Acc 19,88 78,65 19,14 50,16 26,03 43,13 -52,10 95,64 47,45 854,97

46 DWS Investa -41,74 32,34 1,16 28,37 22,16 16,82 -44,29 34,38 17,31 25,48

47 AriDeka CF -35,09 9,37 6,89 22,75 15,50 1,99 -45,01 26,82 10,15 -15,71

48 Aberdeen Asia Pac A Acc -5,96 45,17 7,52 39,08 12,36 26,67 -25,76 52,30 31,39 331,67

49 Virgin UK Idx Tracking Trust -25,50 16,61 9,19 18,10 13,11 1,96 -32,37 24,85 11,63 21,76

50 Swedbank Robur Kapitalinvest -35,41 18,15 10,06 30,98 13,92 1,17 -34,66 35,59 14,09 28,13

51 BGF European A2 EUR -30,50 12,09 8,95 29,16 20,61 2,90 -40,10 38,64 13,00 27,66

52 Vanguard European Stock Idx Inst USD -17,98 38,17 20,66 9,17 33,68 13,73 -46,48 35,72 3,78 71,11

53 Allianz RCM US Equity C2 USD -26,07 26,06 11,53 12,61 11,42 10,00 -41,21 45,16 11,83 36,92

54 Aberdeen Global World Equity A2 -21,72 27,26 20,79 15,63 23,14 15,03 -39,08 36,17 10,19 80,18

55 Swedbank Robur Aktiefond Pension -34,73 19,45 10,51 31,89 14,62 1,95 -33,88 36,50 15,53 38,48

56 Fidelity Emerging Markets A-USD -7,88 49,07 20,79 43,78 32,70 43,05 -59,85 73,73 19,57 277,57

57 Pictet-Water-I EUR -31,27 7,78 17,66 26,86 23,67 4,01 -33,48 21,33 23,41 41,65

58 Vanguard US 500 Stock Index Ins USD Acc -22,64 27,61 9,90 4,07 14,84 4,73 -37,52 25,38 14,09 21,38

59 Atout France Acc -34,54 19,04 7,69 25,41 20,87 2,43 -42,62 26,67 2,28 -3,13

60 JF China A (dist)-USD -11,42 99,10 -8,17 6,92 99,27 66,56 -52,74 64,97 4,59 368,64

61 UniFonds -41,26 34,21 4,79 25,52 21,85 20,96 -41,37 25,20 15,76 29,85

62 EdR Tricolore Rendement D -5,49 19,13 20,93 20,48 16,56 4,54 -28,32 20,32 0,25 72,81

63 Baring Eastern Europe A EUR Inc 5,10 29,62 31,06 68,15 34,60 20,89 -67,25 100,33 19,33 282,36

64 SSgA World Index Equity Fund P USD -19,95 32,71 14,31 9,11 19,81 8,64 -40,81 29,55 11,00 46,80

65 Fondak A EUR -32,33 38,74 10,61 33,05 22,25 17,03 -47,22 32,47 20,21 66,15

STOXX GLOBAL TOTAL MARKET -35,84 22,08 0,48 27,49 6,93 3,61 -39,59 33,09 19,20 6,53  
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Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό ότι για 2 χρονιές (2002 και 2008) τόσο ο 

δείκτης της αγοράς όσο και η µεγάλη πλειοψηφία των εξετασθέντων αµοιβαίων 

κεφαλαίων παρουσίασαν αρνητικές αποδόσεις, ενώ τις υπόλοιπες χρονιές παρουσίασαν 

θετικές. Αυτό το αποτέλεσµα είναι αναµενόµενο, καθώς για το έτος 2002 η ραγδαία 

πτώση των τιµών των αµερικανικών εταιριών υψηλής τεχνολογίας και τα πρόσφατα 

γεγονότα της 11/9/2001 επηρέασαν αρνητικά την ψυχολογία τω επενδυτών, ενώ για τα 

αρνητικά αποτελέσµατα του έτους 2008 αιτία ήταν η χρηµατοπιστωτική κρίση που 

ξεκίνησε λόγω των αµερικάνικων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων χαµηλής 

εξασφάλισης και προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσµια οικονοµία. 

Για όλη την περίοδο 2002-20010 τα αµοιβαία κεφάλαια παρουσίασαν θετικές 

σωρευτικές αποδόσεις και υπεραπέδοσαν σε σχέση µε τον δείκτη σε ποσοστό 92,3%. 

Το εύρος διακύµανσης των σωρευτικών αποδόσεων των αµοιβαίων κεφαλαίων ήταν 

από –16,54 έως 939,17%. Επιπρόσθετα, οι ετήσιες αποδόσεις των αµοιβαίων 

κεφαλαίων κατά µέσο όρο υπερείχαν κατά µέσο όρο συγκριτικά µε τον δείκτη σε όλα 

τα έτη µε εξαίρεση το 2010, που µετρήθηκαν 17,15% έναντι 19,2% του δείκτη. 

Ένα ακόµη εύρηµα του παραπάνω πίνακα είναι ότι τα αµοιβαία κεφάλαια που 

βρίσκονται στις πρώτες 32 θέσεις σε µέγεθος εµφάνισαν αθροιστικά µεγαλύτερη 

σωρευτική απόδοση (7576,85%) για την περίοδο 2002-2010 συγκριτικά µε αυτήν των 

αµοιβαίων κεφαλαίων των τελευταίων 32 θέσεων (5194,30%). Αυτό αποτελεί µια 

ένδειξη της θετικής επίδρασης του µεγέθους στην απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων. 

 

8.3 Αποτελέσµατα κινδύνου αµοιβαίων κεφαλαίων 

 

Για τον υπολογισµό των µέτρων κινδύνου, δηλαδή της τυπικής απόκλισης και του 

συντελεστή µεταβλητότητας, των 65 αµοιβαίων κεφαλαίων και του δείκτη SGTM 

αρχικά υπολογίστηκαν οι µέσες µηνιαίες αποδόσεις τους. Ακολούθως, 

χρησιµοποιήθηκαν οι σχέσεις (7.4) και (7.5). Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών 

παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 8.2. Επιπρόσθετα, στον Πίνακα 8.3 αναφέρονται 

κατά σειρά οι µέσες, οι διάµεσες , οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές της τυπικής 

απόκλισης και του συντελεστή µεταβλητότητας των εξετασθέντων αµοιβαίων 

κεφαλαίων. 

 

 

 



 56 

 

Πίνακας 8.2: Μέσες µηνιαίες αποδόσεις, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές 

µεταβλητότητας 65 αµοιβαίων κεφαλαίων και δείκτη αγοράς 

α/α ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 ΑΠΟ∆ΟΣΗ (*10-3) ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

(*10-3)
1 5,46 40,35 7,39
2 5,16 38,65 7,49
3 23,37 91,93 3,93
4 9,39 48,01 5,11
5 11,30 48,02 4,25
6 19,39 63,07 3,25
7 13,76 56,74 4,12
8 4,93 49,37 10,02
9 25,11 102,32 4,07
10 2,74 44,03 16,05
11 15,82 69,85 4,42
12 15,90 64,68 4,07
13 16,54 67,77 4,10
14 16,18 58,06 3,59
15 1,87 44,88 24,02
16 0,38 42,02 110,62
17 22,08 86,49 3,92
18 5,47 45,36 8,29
19 3,86 40,11 10,39
20 14,35 54,80 3,82
21 25,02 95,32 3,81
22 11,44 54,13 4,73
23 9,18 64,37 7,01
24 0,10 47,28 458,31
25 3,71 42,42 11,43
26 5,00 70,03 14,01
27 4,80 48,92 10,18
28 8,33 40,26 4,83
29 2,05 47,08 22,93
30 18,34 57,49 3,13
31 9,57 53,07 5,55
32 19,06 73,94 3,88
33 1,70 43,74 25,67
34 19,39 83,17 4,29
35 27,11 101,55 3,75
36 9,54 49,60 5,20
37 -0,58 46,51 -80,10
38 16,90 72,01 4,26
39 3,06 44,94 14,68
40 14,55 63,86 4,39
41 12,72 69,26 5,45
42 7,60 66,74 8,78
43 2,54 50,91 20,02
44 2,91 42,87 14,75
45 24,59 81,58 3,32
46 4,52 69,09 15,28
47 -0,27 50,47 -186,94
48 15,03 52,89 3,52
49 2,82 44,43 15,73
50 3,52 49,47 14,06
51 3,52 50,10 14,23
52 6,79 59,54 8,77
53 4,21 49,85 11,85
54 6,84 52,06 7,61
55 4,26 49,40 11,61
56 15,21 73,65 4,84
57 4,20 43,73 10,41
58 2,88 46,21 16,06
59 1,18 53,98 45,59
60 17,93 83,44 4,65
61 4,54 64,23 14,15
62 5,93 41,21 6,96
63 16,04 83,49 5,20
64 4,77 48,80 10,22
65 6,90 65,77 9,53

STOXX GLOBAL TOTAL MARKET 1,90 50,80 26,78  
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Πίνακας 8.3: Μέσες, διάµεσες, ελάχιστες και µέγιστες τιµές τυπικής απόκλισης και 

συντελεστή µεταβλητότητας των 65 αµοιβαίων κεφαλαίων 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

(*10-3) ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
58,45 52,89 38,65 102,32 13,39 7,01 -186,94 458,31 

 

Οι τυπικές αποκλίσεις των εξετασθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων κυµάνθηκαν µεταξύ 

38,65 και 102,32 γεγονός που καταδεικνύει το µεγάλο εύρος του συνολικού κινδύνου 

τους. Ο µέσος όρος τους υπολογίσθηκε στο 58,45 σαφώς  µεγαλύτερος από την τιµή 

του δείκτη της αγοράς (50,80). Επίσης, το 53,8% των αµοιβαίων κεφαλαίων 

παρουσίασε µεγαλύτερη τυπική απόκλιση απ’ αυτήν του δείκτη. Το µέγεθος των 

αµοιβαίων κεφαλαίων δεν φάνηκε να επηρεάζει το συνολικό τους κίνδυνο, καθώς τα 

πρώτα 32 αµοιβαία κεφάλαια του δείγµατος παρουσίασαν αθροιστικά παρόµοια τυπική 

απόκλιση σε σχέση µε τα τελευταία 32. 

Με βάση τον ορισµό του συντελεστή µεταβλητότητας (αναληφθείς κίνδυνος ανά 

µονάδα απόδοσης) για τα αµοιβαία κεφάλαια 37 και 47 που εµφανίζουν αρνητικές τιµές 

ο συντελεστής µεταβλητότητας δεν επιδέχεται ερµηνείας. Τα υπόλοιπα αµοιβαία 

κεφάλαια παρουσιάζουν σε πολύ µεγάλο ποσοστό (95,2%) µικρότερο συντελεστή 

µεταβλητότητας συγκριτικά µε αυτόν της αγοράς (26,78) µε εύρος 16,16-25,67. Παρ’ 

όλα αυτά, βρέθηκαν 3 αµοιβαία κεφάλαια (16, 24 και 59) µε ακραίες θετικές τιµές. 

Γενικά, ο µικρός συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των αµοιβαίων 

κεφαλαίων είναι ενδεικτικός της υπεροχής τους, όσον αφορά την απόδοση ανά µονάδα 

κινδύνου, έναντι του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Η επίδραση του µεγέθους των 

αµοιβαίων κεφαλαίων στον συντελεστή µεταβλητότητάς τους δεν είναι ξεκάθαρη, αφού 

το ότι το άθροισµα των συντελεστών µεταβλητότητας των 32 πρώτων αµοιβαίων 

κεφαλαίων είναι µεγαλύτερο απ’ αυτό των τελευταίων 32 οφείλεται κατά πολύ στις 

ακραίες θετικές τιµές 2 αµοιβαίων κεφαλαίων από τα 32 πρώτα. 

Ο υπολογισµός του συντελεστή β των αµοιβαίων κεφαλαίων, που αποτελεί µέτρο του 

συστηµατικού τους κινδύνου, γίνεται µέσω της παλινδρόµησης του µοντέλου Jensen 

και παρατίθεται στην επόµενη παράγραφο. 
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8.4 Αποτελέσµατα παλινδρόµησης των σχέσεων απόδοσης - κινδύνου 

 

8.4.1 Αποτελέσµατα παλινδρόµησης της σχέσης απόδοσης – συνολικού κινδύνου 

 

Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων της 

απλής γραµµικής σχέσης (7.6) που συνδέει τις µέσες µηνιαίες αποδόσεις των 65 

αµοιβαίων κεφαλαίων για την περίοδο 2002-2010 µε τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 

τους, που εκφράζουν τον συνολικό τους κίνδυνο, παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.4, που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 8.4: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης σχέσης απόδοσης – τυπικής απόκλισης 

ΣΣ ΣΣ R2
NORM NORM σ DURBIN-WATSON ARCH RESET

-0,0130 ** 0,3868 ** 0,694 ** X 1,755 X X
iR

 
Σηµειώσεις 

**: στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1% 

X: αρνητικό αποτέλεσµα ελέγχου 

 

Αρχικά, διενεργήθηκε ο έλεγχος εσφαλµένης εξειδίκευσης της συναρτησιακής µορφής 

της σχέσης (έλεγχος Ramsey RESET). Το αρνητικό αποτέλεσµα του ελέγχου 

(Prob=0,7488>0,05) δηλώνει ότι το γραµµικό µοντέλο είναι ικανοποιητικό στην 

ερµηνεία της σχέσης της µέσης µηνιαίας απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων µε τις 

αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις. 

Η τιµή της στατιστικής Durbin-Watson βρέθηκε 1,755. Για επίπεδο εµπιστοσύνης 5%, 

αριθµό ανεξαρτήτων µεταβλητών κ=1 και αριθµό παρατηρήσεων n=65 τα όρια  dL και 

dU βρίσκονται από πίνακες να έχουν τιµές 1,567 και 1,629 αντίστοιχα. Καθώς   

dU<DW<4-dU υπάρχει ένδειξη µη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης (Συριόπουλος & Φίλιππας, 

2010). 

Ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας ARCH απέδωσε στην Prob. Chi-Square την τιµή 

0,6753>0,05. Αυτή η ένδειξη απορρίπτει την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στα 

δεδοµένα της παρούσας έρευνας. 

Για τις δύο σειρές δεδοµένων των µεταβλητών της γραµµικής σχέσης (7.6) έγινε 

έλεγχος κανονικότητας (NORM) σύµφωνα µε το τεστ Jarque-Bera. Τα δεδοµένα των 

µέσων µηνιαίων αποδόσεων προσοµοίαζαν κανονική κατανοµή σε επίπεδο 

εµπιστοσύνης 1%, ενώ για τα δεδοµένα των τυπικών αποκλίσεων η υπόθεση της 

κανονικής κατανοµής απορρίφθηκε. 
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Όσον αφορά την παράµετρο δ της γραµµικής σχέσης (7.6), που δηλώνει τη σχέση της 

απόδοσης µε τον συνολικό κίνδυνο, βρέθηκε να έχει θετική τιµή (0,3868) και να είναι 

στατιστικά σηµαντική. Οπότε, οι υψηλές αποδόσεις συνδέονται µε υψηλούς κινδύνους, 

ενώ οι χαµηλές αποδόσεις µε χαµηλούς κινδύνους. Αυτό αποτελεί ένδειξη ορθολογικής 

συµπεριφοράς από την µεριά των επενδυτών. Το συµπέρασµα  αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τα ευρήµατα των Noulas et al. (2005) που εξέτασαν 23 ελληνικά µετοχικά 

αµοιβαία κεφάλαια της περιόδου 1997-2000. 

Ο συντελεστής προσδιορισµού R2 βρέθηκε να έχει αρκετά υψηλή τιµή (0,694). Αυτή η 

ένδειξη σηµαίνει ότι οι µεταβολές των τυπικών αποκλίσεων µπορούν να ερµηνεύσουν 

σε ποσοστό 69,4% τις µεταβολές των µέσων µηνιαίων αποδόσεών τους για την περίοδο 

2002-2010. 

 

8.4.2 Αποτελέσµατα παλινδρόµησης του µοντέλου Jensen 

 

Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης της απλής γραµµικής σχέσης (7.7) που συνδέει 

τις µηνιαίες υπερβάλλουσες αποδόσεις των 65 αµοιβαίων κεφαλαίων της περιόδου 

2002-2010 µε τις αντίστοιχες του δείκτη της αγοράς (SGTM) παρατίθενται αναλυτικά 

στον ακόλουθο Πίνακα 8.5. 
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Πίνακας 8.5: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης µοντέλου Jensen 

α/α ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ R2 NORM DURBIN- ARCH RESET

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (*10-3) (*10-3) WATSON
1 3,71 0,523 ** 0,435 X 2,070 X X
2 3,40 0,512 ** 0,454 X 1,888 X *
3 21,47 ** 30,72 ** 1,015 ** 0,832 ** 0,295 X 1,660 ** X
4 7,57 ** 0,733 ** 0,600 X 2,033 X X
5 9,54 * 0,538 ** 0,324 * 2,310 X X
6 17,53 ** 0,850 ** 0,469 X 1,834 X X
7 11,92 ** 0,817 ** 0,534 X 2,122 X X
8 3,07 0,862 ** 0,787 * 1,865 X X
9 23,39 * 0,401 * 0,040 ** 2,009 X *
10 0,90 0,806 ** 0,865 ** 2,108 X X
11 13,96 ** 0,884 ** 0,414 X 1,911 X X
12 14,02 ** 0,938 ** 0,544 X 1,827 X X
13 14,66 ** 0,952 ** 0,511 X 1,942 X X
14 14,35 ** 0,758 ** 0,439 X 1,755 X X
15 0,03 0,791 ** 0,801 * 2,281 X X
16 -1,44 0,740 ** 0,798 ** 1,912 X X
17 20,10 ** 20,69 ** 1,295 ** 1,155 ** 0,572 X 1,700 * X
18 3,65 4,17 0,720 ** 0,668 ** 0,646 X 2,069 * X
19 2,08 0,600 ** 0,577 X 2,002 X X
20 12,48 ** 0,922 ** 0,731 ** 2,048 X X
21 23,29 * 19,20 * 0,428 * 0,393 * 0,050 * 1,892 * *
22 9,59 ** 6,52 ** 0,847 ** 0,878 ** 0,628 * 2,115 ** X
23 7,33 0,859 ** 0,459 * 2,271 X X
24 -1,75 -0,68 0,834 ** 0,855 ** 0,802 ** 2,453 * X
25 1,91 0,690 ** 0,686 X 2,499 X *
26 3,06 6,20 * 1,139 ** 1,025 ** 0,674 X 2,149 * X
27 2,99 4,80 * 0,735 ** 0,637 ** 0,571 X 1,819 ** X
28 6,59 * 0,471 ** 0,353 X 1,734 X X
29 1,95 0,868 ** 0,878 ** 2,212 X X
30 16,48 ** 0,885 ** 0,611 X 2,245 X X
31 7,76 * 10,55 ** 0,704 ** 0,676 ** 0,451 X 2,112 ** X
32 17,24 ** 0,726 ** 0,250 X 1,634 X X
33 -0,08 -1,54 0,623 ** 0,655 ** 0,520 X 2,074 ** X
34 17,55 * 0,821 ** 0,250 X 1,876 X X
35 25,19 ** 1,068 ** 0,285 X 1,809 X X
36 7,73 * 0,705 ** 0,521 X 1,950 X X
37 -2,03 0,817 ** 0,796 * 2,050 X X
38 15,00 ** 19,29 ** 1,026 ** 0,844 ** 0,505 X 1,662 * X
39 1,23 0,796 ** 0,810 * 2,172 X X
40 12,71 0,830 ** 0,437 * 2,174 X X
41 10,79 1,108 ** 0,660 * 2,065 X X
42 5,68 5,99 * 1,072 ** 1,070 ** 0,666 X 2,196 * X
43 0,68 0,897 ** 0,801 X 2,008 X X
44 1,12 1,32 0,619 ** 0,618 ** 0,539 X 2,071 ** X
45 22,74 ** 0,846 ** 0,277 X 1,701 X X
46 2,59 1,08 1,118 ** 1,168 ** 0,675 X 2,270 * X
47 -2,13 0,877 ** 0,782 X 2,016 X X
48 13,20 ** 0,765 ** 0,538 * 2,215 X X
49 1,01 0,59 0,719 ** 0,655 ** 0,671 X 2,249 ** X
50 1,67 0,825 ** 0,718 X 2,400 X X
51 1,66 0,867 ** 0,773 X 2,032 X X
52 4,95 8,69 * 0,796 ** 0,710 ** 0,453 X 1,720 * X
53 2,37 0,803 ** 0,669 X 2,010 X X
54 5,03 7,08 * 0,727 ** 0,651 ** 0,497 X 1,900 ** X
55 2,41 0,824 ** 0,718 X 2,398 X X
56 13,31 ** 17,72 ** 1,026 ** 0,812 ** 0,476 X 1,622 ** X
57 2,38 0,751 ** 0,764 X 2,148 X X
58 1,06 1,96 0,717 ** 0,632 ** 0,612 X 2,057 ** X
59 -0,68 0,886 ** 0,697 ** 2,170 X X
60 16,09 * 14,31 * 0,820 ** 0,705 ** 0,245 * 1,608 * X
61 2,63 5,03 1,048 ** 0,986 ** 0,685 X 2,186 ** X
62 4,14 0,630 ** 0,604 * 1,865 X X
63 14,10 * 14,31 ** 1,163 ** 0,997 ** 0,491 X 1,733 ** X
64 2,96 5,03 * 0,733 ** 0,633 ** 0,571 X 1,803 ** X
65 4,99 6,50 * 1,059 ** 0,992 ** 0,666 X 2,046 * X  

Σηµειώσεις 
**: στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1% 
*: στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% 
X: αρνητικό αποτέλεσµα ελέγχου 

Οι τιµές των  και  προέκυψαν χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα GARCH (1,1) 
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Για τα 65 αµοιβαία κεφάλαια διενεργήθηκε ο έλεγχος εσφαλµένης εξειδίκευσης της 

συναρτησιακής µορφής της σχέσης (έλεγχος Ramsey RESET). Το αποτέλεσµα των 

ελέγχων ήταν αρνητικό στο 93,8% των περιπτώσεων οπότε το γραµµικό µοντέλο 

κρίνεται ικανοποιητικό στην ερµηνεία της σχέσης της µηνιαίας υπερβάλλουσας 

απόδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων µε την αντίστοιχη του δείκτη της αγοράς. 

Όσον αφορά την στατιστική Durbin-Watson για επίπεδο εµπιστοσύνης 5%, αριθµό 

ανεξαρτήτων µεταβλητών κ=1 και αριθµό παρατηρήσεων n=108 τα όρια  dL και dU 

βρίσκονται από πίνακες µε γραµµική παρεµβολή να έχουν τιµές 1,665 και 1,702 

αντίστοιχα. Για 53 αµοιβαία κεφάλαια που dU<DW<4-dU υπάρχει ένδειξη µη ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης, για 5 αµοιβαία κεφάλαια που 0<DW<dL υπάρχει ένδειξη θετικής 

αυτοσυσχέτισης, για  4 αµοιβαία κεφάλαια που 4-dL<DW<4 υπάρχει ένδειξη αρνητικής 

αυτοσυσχέτισης και για τα υπόλοιπα 3 αµοιβαία κεφάλαια δεν µπορεί να ληφθεί 

απόφαση για αυτοσυσχέτιση (Συριόπουλος & Φίλιππας, 2010). 

Από τον έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας ARCH τα δεδοµένα για 41 αµοιβαία κεφάλαια 

φάνηκε να µην έχουν πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας. Για τα υπόλοιπα 24 αµοιβαία 

κεφάλαια διενεργήθηκαν παλινδροµήσεις µε το υπόδειγµα GARCH (1,1) από το οποίο 

εκτιµήθηκαν εκ νέου οι παράµετρου α και β και υπολογίστηκαν οι τιµές του R2 και 

Durbin-Watson. Σε αντίθεση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 

υπόδειγµα GARCH (1,1) επιλέχθηκε µη κανονική κατανοµή σφαλµάτων (κατανοµή 

Student και κατανοµή γενικευµένου σφάλµατος). 

Ο έλεγχος κανονικότητας (NORM) που έγινε σύµφωνα µε το τεστ Jarque-Bera για τις 

µηνιαίες υπερβάλλουσες αποδόσεις των 65 αµοιβαίων κεφαλαίων απέρριψε την 

υπόθεση της κανονικής κατανοµής για το 69,2% των περιπτώσεων. Επίσης, και η 

µηνιαία υπερβάλλουσα απόδοση του δείκτη της αγοράς δεν προσοµοίασε την κανονική 

κατανοµή, που είναι ένδειξη της µη αποτελεσµατικότητας της αγοράς. 

Όσον αφορά τον συντελεστή β της γραµµικής σχέσης (7.7), που εκφράζει τον 

συστηµατικό κίνδυνο των αµοιβαίων κεφαλαίων, βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σηµαντικός σε όλες τις περιπτώσεις και να έχει µεγάλο εύρος µε τιµές από 0,393 έως 

1,168. Πιο συγκεκριµένα 5 αµοιβαία κεφάλαια φάνηκαν να έχουν επιθετική διαχείριση 

για την περίοδο 2002-2010, καθώς παρουσίασαν συντελεστή β µεγαλύτερο της 

µονάδας. Επίσης, 3 αµοιβαία κεφάλαια είχαν ιδιαίτερα αµυντική διαχείριση για την ίδια 

χρονική περίοδο εµφανίζοντας συντελεστή β µικρότερο του 0,5. 

Ο συντελεστής προσδιορισµού R2 βρέθηκε να έχει µεγάλο εύρος (0,040-0,878) και 

υπολογίστηκε κατά µέσο όρο 0,563. Συνεπώς, οι µεταβολές των µηνιαίων 
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υπερβάλλουσων αποδόσεων της αγοράς µπορούν να ερµηνεύσουν σε ποσοστό 56,3% 

τις µεταβολές των µηνιαίων υπερβάλλουσων αποδόσεων των αµοιβαίων κεφαλαίων του 

δείγµατος για την περίοδο 2002-2010. 

Τα αποτελέσµατα για την παράµετρο α (δείκτης Jensen) θα αναλυθούν εκτενώς στην 

επόµενη παράγραφο. 

 

8.5 Αποτελέσµατα των δεικτών Treynor, Sharpe και Jensen 

 

Οι τιµές των δεικτών Treynor και Sharpe, που εκφράζουν την υπερβάλλουσα απόδοση 

ανά µονάδα κινδύνου (συστηµατικού και συνολικού αντίστοιχα), για τα 65 αµοιβαία 

κεφάλαια και τον δείκτη της αγοράς για τη χρονική περίοδο 2002-2010 παρατίθενται 

στον ακόλουθο Πίνακα 8.6. Επίσης, στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και οι 

αντίστοιχες τιµές του δείκτη Jensen, δηλαδή του µέτρου της επιπλέον απόδοσης ενός 

αµοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση µε τον συστηµατικό του κίνδυνο, που προέκυψαν απ’ 

την παλινδρόµηση του µοντέλου του Jensen (1968). 
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Πίνακας 8.6: ∆είκτες Treynor, Sharpe και Jensen 65 αµοιβαίων κεφαλαίων και δείκτη 

αγοράς 
α/α ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TREYNOR SHARPE JENSEN ΣΣ

(*10-3) (*10-3) (*10-3)
1 7,39 95,68 3,71 X
2 6,95 91,99 3,40 X
3 26,17 236,83 30,72 **
4 10,63 162,25 7,57 **
5 18,02 201,88 9,54 *
6 20,91 281,94 17,53 **
7 14,89 214,36 11,92 **
8 3,86 67,35 3,07 X
9 58,71 229,79 23,39 *
10 1,42 25,92 0,90 X
11 16,09 203,54 13,96 **
12 15,24 221,00 14,02 **
13 15,69 220,46 14,66 **
14 19,24 251,06 14,35 **
15 0,34 5,95 0,03 X
16 -1,65 -29,08 -1,44 X
17 17,72 236,76 20,69 **
18 5,79 85,24 4,17 X
19 3,76 56,28 2,08 X
20 13,83 232,69 12,48 **
21 59,61 245,67 19,20 *
22 11,22 181,85 6,52 **
23 8,83 117,76 7,33 X
24 -1,75 -31,70 -0,68 X
25 3,06 49,74 1,91 X
26 3,31 48,48 6,20 *
27 5,02 65,46 4,80 *
28 14,28 167,15 6,59 *
29 0,52 9,58 1,95 X
30 18,92 291,12 16,48 **
31 11,78 150,07 10,55 **
32 24,05 236,07 17,24 **
33 0,16 2,33 -1,54 X
34 21,68 213,89 17,55 *
35 23,88 251,17 25,19 **
36 11,25 159,95 7,73 *
37 -2,67 -46,93 -2,03 X
38 18,13 212,47 19,29 **
39 1,84 32,50 1,23 X
40 15,60 202,80 12,71 X
41 10,04 160,52 10,79 X
42 5,60 89,84 5,99 *
43 1,05 18,50 0,68 X
44 2,11 30,43 1,32 X
45 27,18 281,77 22,74 **
46 2,50 42,27 1,08 X
47 -2,13 -37,09 -2,13 X
48 17,56 253,85 13,20 **
49 1,87 27,52 0,59 X
50 2,32 38,75 1,67 X
51 2,21 38,30 1,66 X
52 7,30 87,12 8,69 *
53 3,24 52,23 2,37 X
54 8,06 100,70 7,08 *
55 3,22 53,71 2,41 X
56 16,76 184,75 17,72 **
57 3,46 59,40 2,38 X
58 2,02 27,62 1,96 X
59 -0,47 -7,74 -0,68 X
60 23,16 195,72 14,31 *
61 2,98 45,75 5,03 X
62 6,86 104,91 4,14 X
63 14,48 172,98 14,31 **
64 5,01 64,98 5,03 *
65 5,35 80,62 6,50 *

STOXX GLOBAL TOTAL MARKET 0,30 5,81 0,00  
Σηµειώσεις 

**: στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1% 

*: στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% 

X: µη ύπαρξη στατιστικής σηµαντικότητας 
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα µπορούµε να αξιολογήσουµε τα αµοιβαία 

κεφάλαια του δείγµατος της παρούσας µελέτης τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον δείκτη 

της αγοράς.  

Όσον αφορά τον δείκτη Treynor τα αµοιβαία κεφάλαια που εξετάσθηκαν παρουσίασαν 

θετικές τιµές σε ποσοστό 92,3%. Τα ίδια αµοιβαία κεφάλαια υπεραπέδοσαν του δείκτη 

της παγκόσµιας αγοράς διορθώνοντας τις υπερβάλουσες αποδόσεις τους κατά τον 

συστηµατικό κίνδυνο. Το αποτέλεσµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε την έρευνα των 

Arugaslan at al. (2008), που επεξεργάστηκαν δεδοµένα των 50 µεγαλυτέρων διεθνών 

µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων των Η.Π.Α. υπολογίζοντας δείκτες Treynor 

µεγαλύτερους απ’ αυτόν του δείκτη της παγκόσµιας αγοράς MSCI EAFE στο 98% των 

αµοιβαίων κεφαλαίων.  

Εξετάζοντας τον δείκτη Sharpe τα ίδια αµοιβαία κεφάλαια που παρουσίασαν θετικές 

τιµές του δείκτη Treynor εµφάνισαν και θετικές τιµές του δείκτη Sharpe. Το ποσοστό 

των αµοιβαίων κεφαλαίων που υπεραπέδοσαν του δείκτη GSTM ως προς τον λόγο της 

υπερβάλλουσας απόδοσης προς τον συνολικό κίνδυνο υπολογίστηκε στο 90,8%. Το 

αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα των Arugaslan et al. (2008) έφτασε το 98%. 

Υπεραπόδοση ενός δείγµατος 20 παγκοσµίων µετοχικών κεφαλαίων για τα έτη 1988-

1997 σε σύγκριση µε τον δείκτη MSCI World διαπιστώθηκε, υπολογίζοντας τους 

αντίστοιχους δείκτες Sharpe, και απ’ τους Bhargava et al. (2001). Αντίθετα, σε έρευνα 

των Gallo & Swanson (1996) διαπιστώθηκαν παρόµοιο αριθµοί Sharpe µεταξύ 37 

διεθνών µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων των Η.Π.Α.  και ενός τροποποιηµένου 

παγκοσµίου δείκτη της αγοράς για την περίοδο 1985-1993. 

Θεωρώντας συνολικά τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα παρατηρούνται 

σηµαντικές αποκλίσεις στις τιµές µεταξύ των δεικτών Treynor και Sharpe για τα ίδια 

αµοιβαία κεφάλαια. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της έλλειψης διαφοροποίησης 

του χαρτοφυλακίου των αµοιβαίων κεφαλαίων. Αποκλίσεις, αν και σε µικρότερο 

βαθµό, διαπιστώθηκαν και από τους Arugaslan et al. (2008) και Noulas et al. (2005). 

Από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι το 52,3% των αµοιβαίων 

κεφαλαίων παρουσιάζουν δείκτη Jensen µεγαλύτερο του µηδενός και στατιστικά 

σηµαντικό. Αυτό καταδεικνύει µεγάλη ικανότητα από τη µεριά των διαχειριστών των 

αµοιβαίων κεφαλαίων του δείγµατος να επιτυγχάνουν υπερβάλλουσες αποδόσεις 

µεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται από τον συστηµατικό κίνδυνο των αµοιβαίων 

κεφαλαίων. Θετικοί και στατιστικά σηµαντικοί δείκτες Jensen βρέθηκαν και στη 

έρευνα των Bhargava et al. (2001), αλλά  σε µικρότερο ποσοστό (25%). Αντίθετα, οι 
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Arugaslan et al. (2008) δεν διαπίστωσαν στα αποτελέσµατά τους κανέναν στατιστικά 

σηµαντικό δείκτη Jensen. 

Η ταξινόµηση των 65 αµοιβαίων κεφαλαίων του δείγµατος µε βάση τους δείκτες 

Treynor, Sharpe και Jensen παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα 8.7. Σηµειώνεται ότι 

στην τρίτη στήλη του πίνακα δεν εµφανίζονται  τα αµοιβαία κεφάλαια µε στατιστικά µη 

σηµαντικούς δείκτες Jensen. 
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Πίνακας 8.7: Κατάταξη 65 αµοιβαίων κεφαλαίων βάσει των δεικτών Treynor, Sharpe 

και Jensen 

TREYNOR SHARPE JENSEN 
α/α ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ α/α ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ α/α ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

21 30 3 
9 6 35 
45 45 9 
3 48 45 
32 35 17 
35 14 38 
60 21 21 
34 3 56 
6 17 34 
14 32 6 
30 20 32 
38 9 30 
5 12 13 
17 13 14 
48 7 60 
56 34 63 
11 38 12 
13 11 11 
40 40 48 
12 5 20 
7 60 7 
63 56 31 
28 22 5 
20 63 52 
31 28 36 
36 4 4 
22 41 54 
4 36 28 
41 31 22 
23 23 65 
54 62 26 
1 54 42 
52 1 64 
2 2 27 
62 42   
18 52   
42 18   
65 65   
27 8   
64 27   
8 64   
19 57   
57 19   
26 55   
53 53   
55 25   
25 26   
61 61   
46 46   
50 50   
51 51   
44 39   
58 44   
49 58   
39 49   
10 10   
43 43   
29 29   
15 15   
33 33   
59 59   
16 16   
24 24   
47 47   
37 37   
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Η κατάταξη των αµοιβαίων κεφαλαίων φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον 

χρησιµοποιηθέντα δείκτη. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αµοιβαία κεφάλαια που 

καταλαµβάνουν παρόµοιες θέσεις και για τους 3 δείκτες όπως το 45, το 11, το 4 και το 

54. Τις τελευταίες θέσεις των δεικτών Treynor και Sharpe καταλαµβάνουν τα ίδια 

χαρτοφυλάκια γεγονός που συµφωνεί και µε τις έρευνες των Arugaslan et al. (2008) και 

Noulas et al. (2005). 

Όσον αφορά την επίδραση του µεγέθους των αµοιβαίων κεφαλαίων στην κατάταξη των 

αµοιβαίων κεφαλαίων, κανένας από τους τρεις δείκτες δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

ευαισθησία στο µέγεθος των αµοιβαίων κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Με βάση την ανάλυση των µηνιαίων δεδοµένων από τα 65 µεγαλύτερα ευρωπαϊκά 

µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια που επένδυαν στην παγκόσµια αγορά και 

δραστηριοποιούνταν για όλη την περίοδο 31/12/2001-31/12/2010 µπορούν να εξαχθούν 

διάφορα συµπεράσµατα. 

Όσον αφορά τις ετήσιες αποδόσεις των εξετασθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων και του 

χρησιµοποιηθέντος δείκτη της αγοράς (STOXX GLOBAL TOTAL MARKET), 

κυµάνθηκαν στην πλειοψηφία τους σε θετικές τιµές σε όλη την περίοδο 2002-2010 µε 

εξαίρεση τα έτη 2002 και 2010. Επιπρόσθετα, οι σωρευτικές αποδόσεις των αµοιβαίων 

κεφαλαίων για την περίοδο 2002-2010 είχαν µεγάλο εύρος διακύµανσης και οι 

περισσότερες υπερέβησαν αυτήν του δείκτη της αγοράς. Η θετική επίδραση του 

µεγέθους στην απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων, για την οποία υπάρχει κάποια 

ένδειξη, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 

Οι τυπικές αποκλίσεις των 65 αµοιβαίων κεφαλαίων, που αποτελούν µέτρο του 

συνολικού τους κινδύνου, κυµάνθηκαν σε µεγάλο εύρος και ήταν κατά  µέσο όρο 

µεγαλύτερες από αυτήν του δείκτη της αγοράς. Ωστόσο, οι συντελεστές 

µεταβλητότητας που παρουσίασαν βρέθηκαν µικρότεροι από αυτόν του δείκτη της 

αγοράς στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Οι συντελεστές β των αµοιβαίων 

κεφαλαίων, που εκφράζουν τον συστηµατικό τους κίνδυνο, υπολογίσθηκαν πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων µικρότεροι της µονάδας και είχαν µεγάλες διαφορές µεταξύ 

τους. 

Η υπόθεση της γραµµικής σχέσης µεταξύ της µέσης µηνιαίας απόδοσης των 

εξετασθέντων  αµοιβαίων κεφαλαίων και της αντίστοιχης τυπικής απόκλισής τους 

φάνηκε να επαληθεύεται σε µεγάλο βαθµό. Επίσης,  η σχέση µεταξύ των δύο µεγεθών 

βρέθηκε θετική, ενδεικτικό της ορθολογικής συµπεριφοράς των επενδυτών, που για 

υψηλές αποδόσεις αναλαµβάνουν υψηλούς κινδύνους, ενώ για χαµηλές αποδόσεις 

χαµηλούς κινδύνους. 

Εξετάζοντας τους δείκτες Treynor και Sharpe των αµοιβαίων κεφαλαίων της παρούσας 

εργασίας παρατηρούνται κυρίως θετικές τιµές και υπεροχή ενός υψηλού ποσοστού 

αµοιβαίων κεφαλαίων σχετικά µε τις διορθωµένες ως προς τον κίνδυνο υπερβάλλουσες 

αποδόσεις τους συγκριτικά µε τον δείκτη της αγοράς. Οι τιµές των δεικτών Treynor και 

Sharpe για τα ίδια αµοιβαία κεφάλαια απέκλιναν µεταξύ τους σε σηµαντικό βαθµό, 
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αποτελώντας ένδειξη της έλλειψης διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των αµοιβαίων 

κεφαλαίων. 

Όσον αφορά τους δείκτες Jensen των 65 αµοιβαίων κεφαλαίων περίπου οι µισοί 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικοί και µεγαλύτεροι του µηδενός. Έτσι, ενισχύεται η 

υπόθεση της ύπαρξης διαχειριστών αµοιβαίων κεφαλαίων µε την ικανότητα να 

επιτυγχάνουν αποδόσεις µεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στον συστηµατικό 

κίνδυνο που αναλαµβάνουν. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα εξάχθηκαν στα πλαίσια της περιορισµένης χρονικής 

περιόδου της παρούσας εργασίας. Επίσης, υπήρξαν περιορισµοί που αφορούσαν τα 

δεδοµένα και τη µεθοδολογία της εργασίας. 

Τα δεδοµένα των αµοιβαίων κεφαλαίων της παρούσας έρευνας αφορούσαν µία 

συγκεκριµένη περίοδο (2002-2010) και ένα συγκεκριµένο είδος (ευρωπαϊκά µετοχικά 

µεγάλου µεγέθους), καθώς υπάρχουν αντικειµενικές δυσκολίες στην εύρεση τέτοιου 

είδους δεδοµένων. Ασφαλώς, η χρησιµοποίηση στοιχείων µεγαλύτερης χρονικής 

περιόδου και αντιπροσωπευτικότερου δείγµατος αµοιβαίων κεφαλαίων (διαφόρων 

µεγεθών) ενδείκνυνται για πιο ασφαλή συµπεράσµατα. Η µεροληψία που εισήχθη στο 

δείγµα δεδοµένων, λόγω του αποκλεισµού από περαιτέρω ανάλυση των αµοιβαίων 

κεφαλαίων µε ελλιπή στοιχεία κατά την εξετασθείσα περίοδο θα µπορούσε να 

εξετασθεί σε µελλοντική εργασία. Επίσης, προτείνεται η επέκταση της παρούσας 

έρευνας  συµπεριλαµβάνοντας αµοιβαία κεφαλαία διαφορετικών κατηγοριών, π.χ. 

οµολογιακών και διαχείρισης διαθεσίµων, καθώς και επενδύσεις κλειστού τύπου. 

Σχετικά µε τη µεθοδολογία της παρούσας εργασίας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

κι άλλες µέθοδοι αξιολόγησης των αµοιβαίων κεφαλαίων επιπρόσθετα, όπως το 

µοντέλο των Henriksson & Merton (1981), το µοντέλο των Fama & French (1993) και 

η µέθοδος των Daniel et al. (1997). Η χρησιµοποίηση διαφορετικού δείκτη της αγοράς 

και διαφορετικής «ακίνδυνης» επένδυσης ενδέχεται να επαληθεύσει ή όχι τα 

συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

 
1 Πηγή: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24036a_el.htm 

 
2 Πηγή: (EFCF, 2008) 

 
3 http://www.stoxx.com  & http://www.treasury.gov 
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