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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των μετοχικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων εσωτερικού για το χρονικό διάστημα 31.01.2005 – 30.06.2015. Τα εξεταζόμενα 

αμοιβαία κεφάλαια της ελληνικής χρηματαγοράς λειτουργούσαν καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα που εξετάζεται. Αρχικά, γίνεται λόγος για το θεσμό των ΟΣΕΚΑ, ο οποίος είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με την έννοια των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη συνέχεια, επιχειρείται 

μία θεωρητική προσέγγιση για το θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων, τη λειτουργία τους 

καθώς και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου καθώς και για τους τρόπους 

αξιολόγησης της επίδοσής τους. Έπειτα, ακολουθεί η εμπειρική μελέτη για 21 μετοχικά 

αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού της ελληνικής χρηματαγοράς. Σε πρώτο στάδιο, η εν λόγω 

μελέτη περιλαμβάνει την εκτίμηση της απόδοσης και του κινδύνου των αμοιβαίων 

κεφαλαίων, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση της αποδοτικότητας τους. Η 

τελευταία πραγματοποιείται με τη χρήση των δεικτών Treynor, Sharpe και Jensen. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ απόδοσης και 

κινδύνου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Τέλος, τόσο η εκτίμηση της μέσης μηνιαίας 

απόδοσης όσο και αυτή των δεικτών Treynor, Sharpe και Jensen δίδουν παρόμοια κατάταξη 

για τα εξεταζόμενα αμοιβαία κεφάλαια. 
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ABSTRACT 
 

The aim of the thesis is to evaluate the performance of Greek equity mutual funds during the 

period 31.01.2005 – 30.06.2015. These mutual funds were active during the whole period 

which I examined. First and foremost, there is an introduction to the institution of UCITS, 

which is closely related to the concept of the mutual funds. Therefore, a theoretical approach 

of the mutual funds is attempted which includes the function of mutual funds as well as their 

evaluation and performance. Afterwards, there is an empirical approach for a sample of 21 

Greek equity mutual funds during the examined period. The empirical approach includes the 

measurement of risk and return as well as the evaluation of the examined mutual funds. 

Specifically, this is accomplished by the use of three techniques of evaluation, Treynor, 

Sharpe and Jensen Technique. The results from this empirical research have shown that there 

is a negative correlation between risk and performance for the whole examined period. Last 

but not least, the average monthly return and performance according to Treynor, Sharpe and 

Jensen Technique provide similar ranking of mutual funds. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο συνεχές μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπου ζούμε, οι επενδυτές έχουν τη 

δυνατότητα να επενδύσουν τα χρηματικά διαθέσιμά τους σε μία ευρεία γκάμα 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ανάλογα με την απόδοση που θέλουν να επιτύχουν καθώς 

και με το κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν 

μία επιτυχημένη επιλογή καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε επενδυτή να 

επενδύσει τα χρήματα του σε ένα ευέλικτο αλλά ταυτόχρονα και καλά διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο. Οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων ποικίλουν ανάλογα με τον κίνδυνο 

και την απόδοση που διαθέτουν, καλύπτοντας έτσι σχεδόν την πλειοψηφία του επενδυτικού 

κοινού.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του θεσμού των ΟΣΕΚΑ, ο οποίος είναι 

στενά συνδεδεμένος με την έννοια και τη φιλοσοφία των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έπειτα, 

πραγματοποιείται η περιγραφή των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και των κατηγοριών τους 

που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Τέλος, ακολουθεί η αξιολόγηση  της επίδοσης 21 

αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής χρηματαγοράς. Με στόχο τη καλύτερη κατανόηση των 

θεμάτων που αναλύονται στην παρούσα εργασία, τα κεφαλαία από τα οποία αποτελείται 

αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, στο 1
ο
 Κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του θεσμού των ΟΣΕΚΑ, γίνεται μία 

ιστορική αναδρομή από την αρχή της ίδρυσής του καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει 

στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, το 2
ο
 Κεφάλαιο περιλαμβάνει αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση 

αναφορικά με τα αμοιβαία κεφάλαια στην οποία αναλύονται οι τύποι των αμοιβαίων 

κεφαλαίων καθώς και οι συντελεστές τους. Τέλος, γίνεται μία αναφορά στη πορεία που 

έχουν  σχηματίσει στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 31.12.2011 – 31.12.2015. Στο 3
ο
 

Κεφάλαιο τη παρούσας εργασίας γίνεται λόγος για τον κίνδυνο και την απόδοση των 

αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και για τους τρόπους αξιολόγησής τους. Το συγκεκριμένο 

κεφάλαιο ουσιαστικά αποτελεί μια εισαγωγή στις μεθόδους εκτίμησης του κινδύνου, της 

απόδοσης και στις τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσής τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην 

εμπειρική μελέτη που ακολουθεί. Το 4
ο
 Κεφάλαιο περιλαμβάνει τη αξιολόγηση 21 μετοχικών 

αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, τα οποία λειτουργούσαν καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια 

από τον Ιανουάριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2015. Για την αξιολόγηση της επίδοσης 
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των αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνονται ως κριτήρια η απόδοση τους, ο κίνδυνος, ο οποίος 

εξετάζεται μέσω της τυπικής απόκλισης και του συντελεστή μεταβλητότητας, εξετάζεται η 

σχέση που υπάρχει μεταξύ απόδοσης και κινδύνου και τέλος αναλύονται οι κλασικοί δείκτες 

αξιολόγησης Treynor, Sharpe και Jensen. Η εργασία ολοκληρώνεται με τον Επίλογο όπου 

συνοψίζονται τα κυριότερα σημεία της καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης που 

προηγήθηκε. 
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ΚΑΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

    Ο Θεσμός των ΟΣΕΚΑ 
 

1.1 Ο Θεσμός των ΟΣΕΚΑ διεθνώς 

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν σε διεθνές 

επίπεδο παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και των κεφαλαιαγορών. Σύμφωνα με την 

οδηγία 2001/107/EC και 2001/108/EC (ΟΣΕΚΑ), οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε 

Κινητές Αξίες αποτελούν ένα σύνολο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως στόχο 

να επιτρέψουν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων να λειτουργούν ελεύθερα σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάσει έκδοσης ενιαίας αδείας από ένα κράτος 

μέλος. 

Οι βασικοί στόχοι των ΟΣΕΚΑ είναι: 

1. η καθιέρωση ενός ενιαίου κανονιστικού καθεστώτος, αναφορικά με τα      επενδυτικά 

κεφάλαια ανοικτού τύπου, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

2. η δημιουργία ευρύτερων επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών τόσο για τους 

επενδυτές όσο και για του διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων, 

3. η προσφορά υψηλότερης προστασίας στα κεφάλαια των επενδυτών, 

4. η ελεύθερη διάθεση κεφαλαίων, στα πλαίσια του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου», σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ
1
, ως ΟΣΕΚΑ νοούνται οι οργανισμοί των οποίων 

μοναδικός σκοπός είναι η συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες κεφάλαια που 

συγκεντρώνουν από το κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της 

κατανομής των κινδύνων, και των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των κομιστών, 

εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών 

αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ που 

στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την 

καθαρή αξία του ενεργητικού τους. 

                                                           
1
 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 375 της 31/12/1985, http://eur-lex.europa.eu 
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Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να λάβει δύο μορφές
2
, αυτή του αμοιβαίου κεφαλαίου και αυτή της 

ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ). Έτσι, ο ΟΣΕΚΑ που 

έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές 

αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ 

αδιαιρέτου σε περισσότερους μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό 

πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις 

έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του και τα δικαιώματα τους επί του ενεργητικού του, από 

την εταιρεία διαχείρισης του. Από την άλλη πλευρά ο ΟΣΕΚΑ  που έχει τη μορφή ΑΕΕΜΚ 

έχει ως  αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται 

να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Η ΑΕΕΜΚ 

δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιο της είτε να ορίζει εταιρεία διαχείρισης 

της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων του ενός επενδυτικών 

τμημάτων σε ΑΕΕΜΚ. 

Οι ΟΣΕΚΑ δύναται να πάρουν και ειδικότερες μορφές, με ή χωρίς νομική υπόσταση, στις 

επιμέρους κεφαλαιαγορές. Στην Ελλάδα η βασικότερη μορφή ΟΣΕΚΑ είναι το αμοιβαίο 

κεφάλαιο, ενώ στις διεθνείς χρηματαγορές οι πιο γνωστοί τύποι ΟΣΕΚΑ είναι το SICAV 

(Société d'Investissement à Capital Variable) και το FCP (Fonds Commun de Placement). 

SICAV 

Η SICAV είναι ανώνυμη εταιρία που ως κύριο αντικείμενο της έχει τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Η διοίκηση της εταιρείας γίνεται από το διοικητικό 

συμβούλιο και το χαρτοφυλάκιο της κατατίθεται προς φύλαξη σε θεματοφύλακα. Το  

εταιρικό κεφάλαιο της SICAV είναι κυμαινόμενο, ανάλογα είτε με τη είσοδο μετοχών ή με 

την έξοδο παλαιών, είτε με τη διαφορά αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της. Οι μετοχές της 

εξαγοράζονται ή εκδίδονται οποτεδήποτε από την εταιρεία, μετά από σχετική απαίτηση του 

ενδιαφερόμενου. Στη Γαλλία οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.   

FCP 

Αυτή η κατηγορία οργανισμών έχει ως χαρακτηριστικό την αναγνώριση υπέρ των 

μεριδιούχων δικαιώματος να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους. Η σύνθεση 

του ενεργητικού τους καθορίζεται από ειδικούς κανόνες, οι οποίοι είναι άλλοτε πιο αυστηροί 

                                                           
2
 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Νόμος Υπ’ Αριθ.4099, Μέρος Α’, Κεφάλαιο Β’, Άρθρο 4 
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και άλλοτε πιο ελαστικοί σε σχέση με αυτούς που ισχύουν για τους οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων του κοινού δικαίου. Οι  κινητές αξίες που εκδίδονται από την επιχείρηση ή τις 

επιχειρήσεις που αφορούν αυτούς τους οργανισμούς αποτελούν σημαντικό τμήμα του 

ενεργητικού της.  

1.1.1 Λειτουργία των ΟΣΕΚΑ  

Οι ΟΣΕΚΑ  αποτελούνται από μία εταιρεία διαχείρισης και από ένα αποθετήριο τίτλων. Ως 

αποθετήριο τίτλων νοείται ο θεματοφύλακας τον οποίο και αναλαμβάνει ένας μεγάλος 

τραπεζικός οργανισμός. Αντίστοιχα, η  διαχείριση των ΟΣΕΚΑ ασκείται από μία εταιρεία  

που ιδρύεται κατά κανόνα από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Ο ΟΣΕΚΑ αποτελεί ουσιαστικά ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο απαρτίζεται τόσο από κινητές 

αξίες όσο και από μετρητά, του οποίου τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε 

περισσότερα πρόσωπα, επιτρέποντας σε μία ομάδα επενδυτών να τοποθετούν τα χρήματα 

τους σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο επενδυτικό σκοπό. 

Με στόχο την επένδυση των χρηματικών κεφαλαίων ο ΟΣΕΚΑ διαθέτει ένα διαχειριστή 

κεφαλαίων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για  την επένδυση των χρημάτων σε συγκεκριμένα 

χρεόγραφα. Κατά αυτό τον τρόπο, όταν ένας επενδυτής επενδύει σε έναν ΟΣΕΚΑ αγοράζει 

μερίδια του, γινόμενος έτσι μεριδιούχος. 

Οι ΟΣΕΚΑ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν ένα ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές 

εκθέσεις σε ετήσια και εξαμηνιαία βάση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των 

μεριδίων με στόχο την ενημέρωση των επενδυτών που κατέχουν τα αντίστοιχα μερίδια. 

Επιπρόσθετα, η σύναψη δανείων, η υποχρέωση εξαγοράς μεριδίων, καθώς και η 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων στους ΟΣΕΚΑ να ασκούν τα οικονομικά τους δικαιώματα 

αποτελούν θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στις γενικές υποχρεώσεις των ΟΣΕΚΑ. 

Κατά την τοποθέτηση των χρημάτων ενός επενδυτή σε ένα ΟΣΕΚΑ εκχωρείται ουσιαστικά 

αυτομάτως το δικαίωμα στην ομάδα διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ να επενδύει εκ μέρους του. 

Σαφώς, κατά την επένδυση των χρηματικών κεφαλαίων που γίνονται κατά το δοκούν  εκ 

μέρους της ομάδας διαχείρισης πρέπει να  ικανοποιούνται οι όροι επίτευξης που έχουν τεθεί 

από τον εκάστοτε επενδυτή αναφορικά με την μέγιστη δυνατή απόδοση για τον κίνδυνο που 

διατρέχει η επένδυση. Τέλος, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να  ρευστοποιήσει τα μερίδια 

που έχει στη κατοχή του αποσύροντας τα χρήματα του από τον ΟΣΕΚΑ. 
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1.2 Ιστορική Αναδρομή 

Πριν το 1985 η έννοια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φάνταζε ως επί των πλείστων μία 

ουτοπία. Η πρώτη οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ(UCITS) (Οδηγία 85/611/EC) που εκδόθηκε στις 

20 Δεκεμβρίου του 1985, κατά την οποία προηγήθηκε μία μακρά νομοθετική διαδικασία, 

ήταν μία από τις πιο αξιοσημείωτες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης σηματοδοτώντας 

έτσι μία νέα αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στόχος της ήταν  να διευκολυνθεί η 

διαδικασία της διασυνοριακής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων στο ευρύ επενδυτικό 

κοινό. Ως εκ τούτου, τα άρθρα της οδηγίας 611/1985 επέτρεπαν σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο 

το οποίο εγκρινόταν ως συμβατό με τους ΟΣΕΚΑ στη χώρα προέλευσης τους να μπορεί να 

διαθέσει τα μερίδια του σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απλή 

κοινοποίηση της πρόθεσης προς το κράτος μέλος υποδοχής, χωρίς να χρειάζεται να 

υποβάλλεται σε προγενέστερη καταχώρηση σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο επρόκειτο να 

πωληθεί. Το Λουξεμβούργο και το Δουβλίνο ήταν από τις  πρώτες χώρες που εφάρμοσαν την 

εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Έτσι,  στις 15 Απριλίου του 1988 ξεκίνησε στο 

Λουξεμβούργο ο πρώτος ΟΣΕΚΑ «Τhe World Capital Fund». Με αυτό το τρόπο μία μακρά 

και σταθερή ανάπτυξη που συνίσταται στη δημιουργία των ΟΣΕΚΑ είχε ήδη αρχίσει.  

Η ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή της οδηγίας 611/1985 στις ολοένα αυξανόμενες 

εξελίξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και η ανάγκη εφαρμογής της πέρα από τις 

κινητές αξίες έγινε αισθητή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τον Ιούλιο του 1994 κατατέθηκε 

μια τροποποιημένη αναθεώρηση της οδηγίας με στόχο την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη την επιφυλακτική στάση που διατήρησαν κάποια από τα κράτη 

μέλη σχετικά με διάφορα νομικά ζητήματα αλλά και την ανησυχία που εξέφρασαν πολλοί 

παράγοντες του κλάδου σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος του θεματοφύλακα, δεν 

κατέστησαν δυνατό το γεγονός να επιτευχθεί μία κοινή θέση από το Συμβούλιο Υπουργών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 

εγκαταλείψει της οδηγία  ΟΣΕΚΑ ΙΙ (UCITS II), η οποία απέβλεπε στην τόνωση της 

προστασίας των καταναλωτών και της εμπιστοσύνης τους στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, 

θέτοντας ιδίως κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών, τις εταιρίες διαχείρισης και τα 

απλουστευμένα πληροφοριακά δελτία των ΟΣΕΚΑ.
3
 Οι εν λόγω προτάσεις εγκρίθηκαν 

τελικά τον Δεκέμβριο του 2001 και η οδηγία που έχει τεθεί πλέον σε ισχύ είναι γνωστή ως 

ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ (UCITS III). 

                                                           
3
 9292/01 (Presse 214), http://europa.eu 
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Η οδηγία ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ απαρτίζεται από δύο μέρη :  

1. Η οδηγία 2001/108 /ΕC επέκτεινε το είδος και το εύρος των χρηματοπιστωτικών 

μέσων στα οποία ένας ΟΣΕΚΑ πρέπει να επενδύσει, επιτρέποντας στους διαχειριστές 

κεφαλαίων να προσφέρουν μια πιο ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων.
4
 

2. H οδηγία 2001/107/ΕC επιτρέπει την ελεύθερη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ένα αυστηρό πλαίσιο  όσο αγορά τη 

διαχείριση του κινδύνου και αυξάνοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης 

των διαχειριστών.
5
 

Με την οδηγία 2009/65/EC, η οποία υιοθετήθηκε το 2009, πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες 

τροποποιήσεις που αναφέρονται στους ΟΣΕΚΑ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις είχαν στόχο τη 

μείωση ορισμένων γραφειοκρατικών ρυθμίσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν σύμφωνα με την 

οδηγία ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ. Με γνώμονα την επίτευξη αυτού του στόχου, απλοποιήθηκε η 

διαδικασίας κοινοποίησης η οποία επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αγορά μόλις η ρυθμιστική αρχή έχει 

κοινοποιηθεί.  

Η εν λόγω νέα τροποποιημένη οδηγία, γνωστή ως ΟΣΕΚΑ IV (UCITS IV), επιτρέπει τη 

διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ από μία εταιρεία διαχείρισης η οποία έχει άδεια λειτουργίας σε 

κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη οδηγία 

προσέφερε νέες ευκαιρίες με στόχο την ενοποίηση της αγοράς αλλά και την ορθολογιστική 

οργάνωση  των δομών των ΟΣΕΚΑ, δίνοντας τους τη δυνατότητα συγχώνευσης τόσο σε 

εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Ενίσχυσε επίσης τη διαφάνεια εισάγοντας την 

έννοια του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (Key Investor Information 

(KII) document) καθιστώντας της με αυτό τον τρόπο σαφέστερη και πιο κατανοητή στους 

εκάστοτε δυνητικούς επενδυτές. 

Στα πλαίσια της οδηγίας 2009/65/EC εισήχθησαν αρκετοί περιορισμοί στη διαχείριση των 

κινδύνων. Ποιο συγκεκριμένα οι ακόλουθες δύο μεθοδολογίες καθορίζονται βάσει της 

οδηγίας ως αποδεκτές για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής 

                                                           
4
 DIRECTIVE 2001/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 January 2002,     

http://www.esma.europa.eu 
5
 Επίσημη Εϕημερίδα αριθ. L 041 της 13/02/2002, http://eur-lex.europa.eu/ 
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έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου για τους Οργανισμούς 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τις Ανώνυμες Εταιρείες 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)
6
: 

1. Η μεθοδολογία της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) 

αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της 

ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Η αξία αυτή δύναται να 

αντικατασταθεί από την ονομαστική αξία ή την τιμή του συμβολαίου μελλοντικής 

εκπλήρωσης, στην περίπτωση που αυτές είναι πιο συντηρητικές. Για μη 

τυποποιημένα παράγωγα, για τα οποία δεν είναι δυνατή η μετατροπή τους στην 

αγοραία αξία ή στην ονομαστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, 

δύναται να χρησιμοποιηθεί άλλη, εναλλακτική προσέγγιση, υπό την προϋπόθεση ότι 

η συνολική αξία των εν λόγω παραγώγων αντιπροσωπεύει αμελητέο τμήμα του 

χαρτοφυλακίου.
7
 

2. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο 

προηγμένη μεθοδολογία μέτρησης κινδύνων, όπως η μέθοδος υπολογισμού της 

δυνητικής ζημίας (Value-at-Risk, VaR), διενεργώντας παράλληλα ελέγχους 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), όταν χρησιμοποιεί πολύπλοκες 

επενδυτικές στρατηγικές σε βαθμό που δεν αποτελούν αμελητέο τμήμα της 

επενδυτικής πολιτικής, έχει έκθεση σε μη τυποποιημένα παράγωγα 

χρηματοπιστωτικά μέσα (exotic derivatives) σε βαθμό που δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως αμελητέα, η προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων (Commitment 

Approach) δεν καλύπτει επαρκώς τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου.
8
 

Τον Αύγουστο του 2014  δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

η οδηγία ΟΣΕΚΑ V, με στόχο την εισαγωγή περαιτέρω τροποποιήσεων αναφορικά με τους 

ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους 

κανόνες που αυτή ορίζει από τις 18 Μαρτίου του 2016.  

Η συγκεκριμένη οδηγία επικεντρώνεται σε τρεις τομείς: 

                                                           
6
 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφ. 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 1,Άρθρο 1, http://www.taxheaven.gr 

7
 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφ. 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4, http://www.taxheaven.gr 

8
 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφ. 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 3, http://www.taxheaven.gr 
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1. στην αποσαφήνιση των καθηκόντων του θεματοφύλακα, συμπεριλαμβάνοντας νέους  

κανόνες σχετικά με τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και την εναρμόνιση των 

κανόνων που διέπουν την ευθύνη του θεματοφύλακα, 

2. στη θέσπιση ορθής πολιτικής αποδοχών, καθώς και  

3. στην εναρμόνιση των ελάχιστων διοικητικών κυρώσεων και των μέτρων σχετικά με 

την παραβίαση των βασικών διατάξεων της οδηγίας. 

 

1.3 Η Παγκόσμια Εμβέλεια των ΟΣΕΚΑ  

Ο θεσμός των ΟΣΕΚΑ υπήρξε σε μεγάλο βαθμό ως εγχείρημα  επιτυχές
9
 καθώς οι ΟΣΕΚΑ 

είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένοι ως σημείο αναφοράς  της διεθνούς αριστείας. Η 

εισαγωγή της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ (UCITS III) κατέστησε ευέλικτες τις δυνατότητες του εν 

λόγω θεσμού, δίνοντας το πλεονέκτημα στους επενδυτές ανά το κόσμο να προωθήσουν τις 

πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ στις διεθνείς αγορές. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες περί ΟΣΕΚΑ δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να επενδύουν 

κεφάλαια στους ΟΣΕΚΑ τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής. 

Το 2013 η εισαγωγή της οδηγίας για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών 

Επενδύσεων (Alternative Investment Fund Managers Directive ή AIFMD), έθεσε τις 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας ακόμη και για εκείνους τους 

οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι δεν εντάσσονται στους ΟΣΕΚΑ, δίνοντας 

έτσι περισσότερες δυνατότητες στους αντίστοιχους διαχειριστές τους. 

Η παγκοσμιοποίηση των ΟΣΕΚΑ είχε ως αποτέλεσμα να αποφέρει σημαντικά οφέλη όχι 

μόνο στους εκάστοτε επενδυτές αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα διευθυντικών στελεχών 

επιτρέποντας τους να αναπτύξουν ένα επενδυτικό προϊόν με παγκόσμια εμβέλεια, 

μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο την αντιγραφή των προϊόντων και διευκολύνοντας τη 

δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Οι επενδυτές, από την άλλη πλευρά, έχουν 

πλέον τη δυνατότητα να επενδύσουν τα χρηματικά τους κεφάλαια επιλέγοντας  μέσα από μία 

μεγάλη ποικιλία επενδυτικών στρατηγικών, η όποια υποστηρίζεται από ένα ευρύ ευρωπαϊκό 

                                                           
9
 Quarterly Statistical Release 2009 May, www.efama.org 
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νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο με τη σειρά του εξασφαλίζει τη διαφάνεια ενώ ταυτόχρονα 

υποστηρίζεται από συστήματα συμμόρφωσης στους κανόνες αυτούς. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ΟΣΕΚΑ 

 

Πηγή:  “ Distributing our Knowledge, Fund distribution : UCITS and AIFs”, www.pwc.ie 

Η Ευρώπη είναι η πλέον δημοφιλέστερη αγορά όσο αφορά τους ΟΣΕΚΑ με πάνω από 

67.000 εγγραφές, ενώ δεύτερη στη σειρά  βρίσκεται η περιφέρεια της Ασίας του Ειρηνικού 

ωκεανού. Οι χώρες που καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών σε ΟΣΕΚΑ και 

βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Φιλανδία.  Οι αντίστοιχες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Χιλή, το Μακάο, η Ταϊβάν, το Περού, το 

Μπαχρέιν, η Κορέα, η Νότια Αφρική και η Ιαπωνία. 
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Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εγγραφές σε ΟΣΕΚΑ δεν σημαίνει 

και κατ’ ανάγκη πωλήσεις σε ΟΣΕΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τους ΟΣΕΚΑ απαιτείται η εναρμόνιση των οδηγιών με τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές της 

χώρας στην οποία εισέρχονται. Με στόχο τη κατεύθυνση αυτή, η οδηγία ΟΣΕΚΑ IV (UCITS 

IV) στοχεύει να εξορθολογήσει τη διαδικασία αυτή μεταξύ των κρατών μελών της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα στατιστικά στοιχεία του παραπάνω διαγράμματος αναλογούν στις πωλήσεις σε ΟΣΕΚΑ 

που γίνονται στις αντίστοιχες χώρες. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των εγγραφών σε ΟΣΕΚΑ σε 

μία χώρα δεν συσχετίζεται καταναγκαστικά και με τη δραστηριότητα των πωλήσεων σε 

ΟΣΕΚΑ στη χώρα αυτή.  

 

Διάγραμμα 2: Ευρωπαϊκά Στοιχεία Ενεργητικού υπό διαχείριση 

 

Πηγή: “Asset Management in Europe”, April 2015, www.efama.org 

Στην Ευρώπη, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε κατά 8,6% το 2013 με 

αποτέλεσμα να ανέλθει στα 16.5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή επετεύχθη μέσα σε 

ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηριζόταν  από μία περαιτέρω μείωση 

του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. 

Η αυξανόμενη αισιοδοξία αναφορικά με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές είχε ως 

αποτέλεσμα τη θετική αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενισχύοντας τις καθαρές 
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πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ όσο και των μη-ΟΣΕΚΑ. Συγκεκριμένα, το 2013 οι πωλήσεις 

ανήλθαν στα 416 δισεκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το 2012 και το 2011 που ανέρχονταν 

στα 309 και 5 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. 

Η αύξηση των πωλήσεων κατά το 2013 συνεχίστηκε και για το έτος 2014. Οι παράγοντες 

που συνέχισαν να τροφοδοτούν την εμπιστοσύνη των επενδυτών ήταν οι εξής: 

1. η αναζήτηση επενδυτικών κερδών σε ένα πλαίσιο χαμηλών επιτοκίων, 

2. η ελκυστικότητα των επενδύσεων κεφαλαίου όσο αφορά τη προστασία των 

επενδύσεων, 

3. η μεγάλη ποικιλία των επενδυτικών στρατηγικών και του προφίλ κινδύνου απόδοσης 

που διατίθεται στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, 

4. και τέλος, η στήριξη της νομισματικής πολιτικής. 

Έτσι, η ζήτηση για επενδυτικά κεφάλαια το 2014 αυξήθηκε στα 634 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Την ίδια χρονική περίοδο, το καθαρό ενεργητικό των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

αυξήθηκε κατά 14% αντανακλώντας κατά αυτό τον τρόπο τις παγκόσμιες εξελίξεις στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Τέλος, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων  στην Ευρώπη 

για το 2014 αυξήθηκε περίπου κατά 15% αγγίζοντας τα 19 τρισεκατομμύρια ευρώ. 

Η επέκταση των επενδυτικών προοπτικών εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωση 

προϋποθέτει, από τη πλευρά των επενδυτών, την υιοθέτηση  αλλά και την εφαρμογή 

ορισμένων πρακτικών. Οι πρακτικές αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη παγκόσμια 

διαχείριση του κινδύνου, τις εκάστοτε νομικές διαδικασίες συμμόρφωσης των ΟΣΕΚΑ με το 

νομικό πλαίσιο των άλλων χωρών καθώς και η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού προϊόντος. 

Επιπρόσθετα, όταν ένας ΟΣΕΚΑ εισέρχεται σε ένα άλλο κράτος πρέπει επίσης να 

εναρμονίζεται και με τις ισχύουσες λογιστικές και φορολογικές απαιτήσεις. 

1.4 Αξιολόγηση των ΟΣΕΚΑ  

Οι κυριότεροι
10

 οίκοι αξιολόγησης των ΟΕΣΚΑ είναι η Morningstar και η S&P. 

                                                           
10

 Open architecture, http://www.eurobank.gr/ 
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1.4.1 Αξιολόγηση της Morningstar 

Η αξιολόγηση των ΟΣΕΚΑ με βάση τη Morningstar πραγματοποιείται σύμφωνα με μία 

μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρεία και βασίζεται στη «Θεωρία 

Αναμενόμενης Χρησιμότητας», η οποία με τη σειρά της περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

οι επενδυτές παίρνουν αποφάσεις κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή οι ΟΣΕΚΑ αξιολογούνται σε τρεις χρονικές περιόδους οι 

οποίες είναι τα τρία, πέντε και δέκα χρόνια, ενώ όταν ένα ΑΚ έχει ιστορικότητα μικρότερη 

των τριών ετών δεν αξιολογείται. Το Moringstar Rating  και το Moringstar Rating Category 

Rating αποτελούν τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης της Morningstar. 

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη όλες οι διακυμάνσεις της μηνιαίας απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου. Η διαφορά μεταξύ της απόδοσης και του κινδύνου προσδίδει την 

αξιολόγηση ενός ΑΚ, για κάθε ΟΣΕΚΑ υπολογίζεται μία προσαρμοσμένη με βάση το ρίσκο 

απόδοση, η οποία αποτελεί το σταθμισμένο όρο των αντίστοιχων αποδόσεων για τα τρία, 

πέντε και δέκα έτη. Οι ΟΣΕΚΑ κατατάσσονται ανάλογα με τηv απόδοσή τους . 

 

Τα αστέρια απονέμονται έτσι ώστε η κατανομή να είναι να κανονική : 

           Το 10% των ΟΣΕΚΑ με τις υψηλότερες αποδόσεις  

                Τα επόμενα 22.5% 

                   Τα μεσαία 35% 

                        Τα επόμενα 22.5%                                   

                             Τα τελευταία 10 % 

 

1.4.2 Αξιολόγηση της S&P 

Η S&P χρησιμοποιεί μια διαδικασία αξιολόγησης για τους ΟΣΕΚΑ, η οποία βασίζεται σε 

πέντε βασικά βήματα : ποσοτική ανίχνευση, προηγούμενο auditing, ποιοτική πρόσωπο με 

πρόσωπο συνέντευξη, επιτροπή αξιολόγησης και τελικό έλεγχο. Η συγκεκριμένη 
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μεθοδολογία αναπτύχθηκε από την εταιρεία το 1990. Η αξιολόγηση για τους από την S&P 

γίνεται με βάση τις κλίμακες :ΑΑΑ, ΑΑ, Α. 

1.4.3 Αξιολόγηση της Citywire 

Η Citywire είναι η μόνη
11

 εταιρεία, η οποία αξιολογεί τους διαχειριστές ενός ΟΣΕΚΑ και όχι 

μεμονωμένα τους εκάστοτε ΟΣΕΚΑ. Η εν λόγω αξιολόγηση υιοθετήθηκε από την εταιρεία 

πριν από μια δεκαετία και η αξιολόγηση γίνεται μέσω της παρακολούθησης των διαχρονικών 

αποδόσεων των διαχειριστών σε διάφορους ΟΣΕΚΑ.  

Η αξιολόγηση γίνεται από τη Citywire μέσω μίας μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει η 

εταιρεία και η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία  information ratio, μέσω της οποίας 

παράγεται με συγκεκριμένη διαδικασία το manager ratio. Οι διαχειριστές χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες σε αυτούς που έχουν manager ratio υψηλότερο του μέσου όρου και σε αυτούς 

που έχουν χαμηλότερο του μέσου όρου.  Οι  διαχειριστές που βρίσκονται στις τρεις 

καλύτερες τάξεις λαμβάνουν αντίστοιχα τη βαθμολογία : ΑΑΑ, ΑΑ, Α. 

 

1.5 Ο Θεσμός των ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα 

Ο θεσμός των ΑΚ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1972. Σύμφωνα με το 

νομοθετικό πλαίσιο 608/70 « Περί εταιρειών Επενδύσεων – Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων» ιδρύθηκαν στη χώρα μας τα πρώτα ΑΚ με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας 

και της Εμπορικής Τράπεζας. Εν συνεχεία, μία σειρά σημαντικών αλλαγών που έγιναν στην 

Ελληνική Οικονομία αλλά και στη Κεφαλαιαγορά είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ανάπτυξη 

των συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα κατά το έτος 1989. 

Κατά το έτος 1972 όπου και συστάθηκαν τα πρώτα ΑΚ στην Ελλάδα τους δόθηκαν 

ονομασίες από την αρχαία Ελλάδα, όπως για παράδειγμα: ΕΡΜΗΣ αμοιβαίο κεφάλαιο, 

ΔΗΛΟΣ αμοιβαίο κεφάλαιο, ΔΕΛΦΟΙ αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο λόγος των συγκεκριμένων 

ονομασιών προέκυψε από το γεγονός ότι η πρώτη μορφή ΑΚ εμφανίστηκε στην αρχαία 

Ελλάδα όταν οι Αθηναίοι, με στόχο την προστασία της ιεράς νήσου Δήλος, δημιούργησαν 

μία κοινή περιουσία συγκεντρώνοντας χρήματα για το σκοπό αυτό.  

Ο εν λόγω νόμος παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και την 30 Οκτωβρίου του 1991, δηλαδή μέχρι και 

τη χρονική περίοδο που τέθηκε σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των 

                                                           
11

 http://citywire.co.uk/ 
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Εταιρειών και του θεσμού των Συλλογικών Επενδύσεων σύμφωνα με το Νόμο 1969/91 

(ΦΕΚ 167/Α΄). Στόχος του τότε αυτού νέου νόμου ήταν ο εκσυγχρονισμός της 

κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τι κοινοτικές επιδιώξεις. Έτσι, το 1991 το συγκεκριμένο 

νομοθετικό πλαίσιο ευθυγράμμισε την Ελληνική νομοθεσία με τη κοινοτική οδηγία 

85/611/EC, καλύπτοντας κατά αυτό τον τρόπο τα κενά και τις ασάφειες που είχαν 

δημιουργηθεί με το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Σήμερα η σύσταση των ΑΚ στην Ελλάδα γίνεται με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες 

σχετίζονται με τους Οργανισμούς συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Συνεπώς, η 

λειτουργία των ΑΚ ρυθμίζεται από το Νόμο 4099/2012 με τον οποίο ενσωματώθηκε και η 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/65/EC (UCITS IV), η οποία έχει στόχο το συντονισμό των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

   Αμοιβαία Κεφάλαια  

 

2.1 Εισαγωγή στα Αμοιβαία Κεφάλαια 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι ομάδες περιουσίας οι οποίες αποτελούνται από μετρητά και 

κινητές αξίες των οποίων τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερα του 

ενός πρόσωπα, τα μερίδια τους αγοράζονται δηλαδή από μεμονωμένους επενδυτές, ενώ τη 

διαχείριση τους αναλαμβάνει μία εταιρεία διαχείρισης. 

Η ιδέα των αμοιβαίων κεφαλαίων βασίζεται στη λογική ότι πολλοί επενδυτές, οι οποίοι 

έχουν την ίδια επενδυτική φιλοσοφία, συγκεντρώνουν τα χρηματικά τους διαθέσιμα με στόχο 

τη δημιουργία ενός μεγάλου, ισχυρού κεφαλαίου, το οποίο μοιράζεται σε μερίδια ίσης αξίας. 

Με τον όρο «Κεφάλαιο» νοείται το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται από τους επενδυτές, 

ενώ ο όρος «Αμοιβαίο» αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι όλοι οι μεριδιούχοι ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου μοιράζονται τα κέρδη και τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με το 

ποσοστό που τους αναλογεί. 

Κατά τη πραγματοποίηση μίας επένδυσης σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο του 

επενδυτή συγκεντρώνεται μαζί με αυτά των άλλων επενδυτών, οι οποίοι έχουν  επενδύσει 

στο ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο. Το συνολικό τελικό ποσό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία  ή 

την επέκταση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 

Το χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να απαρτίζεται από διάφορους τίτλους η 

ποσότητα των οποίων καθορίζεται από τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίων, 

εξασφαλίζοντας έτσι τη διασπορά των επενδύσεων. Μέσω της διασποράς γίνεται η κατανομή 

του κινδύνου έτσι ώστε αν προκληθεί ζημία σε κάποιον από τους τίτλους του χαρτοφυλακίου 

να υπάρχει η δυνατότητα εξισορρόπησης της από τα κέρδη των υπόλοιπων τοποθετήσεων. 

Η τιμή αγοράς και πώλησης των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για μία συγκεκριμένη 

ημέρα εξαρτάται από τη τιμή κλεισίματος τους. Η τελευταία υπολογίζεται στο τέλος κάθε 

ημέρας από τι εταιρείες που διαχειρίζονται τα διάφορα είδη αμοιβαίων κεφαλαίων που 

υπάρχουν στην αγορά, ενώ ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό την επόμενη εργάσιμη 
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ημέρα. Τέλος, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες 

αποδόσεις τους δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 

2.2 Οι Συντελεστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Οι κυριότεροι συντελεστές των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι οι εξής: 

2.2.1 Εταιρία Διαχειρίσεως 

Τη διαχείριση  ενός αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μία ειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης, η οποία 

λαμβάνει τη μορφή της «Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» 

(Α.Ε.Δ.Α.Κ.).  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι μία ανώνυμη εταιρεία ανώνυμη εταιρεία που στοχεύει 

αποκλειστικά και μόνο στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και εκπροσωπεί δικαστικώς 

και εξωδίκως τους μεριδιούχους.  

2.2.2 Μεριδιούχοι - Μερίδια 

Είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν επενδύσει σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και ως 

εκ τούτου είναι κάτοχοι των μεριδίων. Η κοινή περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου 

διαιρείται σε ισάξια τμήματα τα οποία ονομάζονται μερίδια. 

2.2.3 Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου 

Είναι η συνολική αξία της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου για μία δεδομένη χρονική 

στιγμή. 

2.2.4 Θεματοφύλακας 

Είναι μία τράπεζα που φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη της περιουσίας του αμοιβαίου 

κεφαλαίου. Ο ρόλος του Θεματοφύλακα είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς εκτελεί 

καθήκοντα ταμεία, αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα και μετοχές, συνυπογράφει τους τίτλους 

των μεριδίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και εισπράττει την αξία των μεριδίων. Δικαιούται τέλος, να 

εισπράττει αμοιβή για τις υπηρεσίες του, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το κανονισμό 

που διέπει το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

2.2.5 Κανονισμός 

Είναι το σύνολο των διατάξεων, οι οποίοι καθορίζουν τη λειτουργία ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου υπογράφεται από την Α.Ε.Δ.ΑΚ. και το 

Θεματοφύλακα ενώ η έγκριση του γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
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2.3 Ταξινόμηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Τα αμοιβαία κεφάλαια ταξινομούνται σε δύο γενικές κατηγορίες. Έτσι, έχουμε τα αμοιβαία 

κεφάλαια κλειστού τύπου γνωστά κι ως κλειστής κεφαλαιουχικής βάσης  καθώς και τα 

αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου ή μεταβλητής κεφαλαιουχικής βάσης. 

2.3.2 Αμοιβαία Κεφάλαια ανοικτού τύπου 

Τα αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου είναι χωρισμένα σε μερίδια ίσης αξίας. Ο 

χαρακτηρισμός τους ως ανοικτού τύπου σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ανά πάσα 

στιγμή διαθέσιμα μερίδια προς πώληση, καθώς και ότι έχει τη δυνατότητα να πωλήσει όσα 

μερίδια επιθυμούν να αγοράσουν οι επενδυτές που το επιλέγουν.  

 Η καθαρή αξία των μεριδίων τους αλλάζει ανάλογα με τις μεταβολές στην αξία του καθαρού 

ενεργητικού. Όταν νέοι επενδυτές γίνονται μεριδιούχοι ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ανοικτού 

τύπου, ο αριθμός των μεριδίων του αυξάνεται και το κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου 

μεγαλώνει. Αντίθετα, όταν ένας μεριδιούχος ρευστοποιήσει τα μερίδια του, ο αριθμός των 

μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου μειώνεται. Κατά αυτό τον τρόπο, η αξία των μεριδίων 

παραμένει ανάλογη με την αξία του κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου ανοικτού τύπου. 

 

 

 

2.3.1 Αμοιβαία Κεφάλαια κλειστού τύπου 

Τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου εκδίδουν ένα προκαθορισμένο αριθμό μεριδίων 

καθώς το κεφάλαιο τους είναι καθορισμένο. Τα εκδιδόμενα μερίδια τους διατίθενται προς 

αγορά και πώληση είτε σε οργανωμένη αγορά είτε μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης 

δημιουργώντας έτσι μία δευτερογενή αγορά που υπόκειται στη ζήτηση και τη προσφορά. 
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Καθώς έχουν τη δυνατότητα να αγοράζονται και να πωλούνται όπως οποιαδήποτε άλλη 

μετοχή, οι υπηρεσίες ενός χρηματιστή είναι απαραίτητες για τους επενδυτές που τα 

επιλέγουν.  Οι τιμές διαπραγμάτευσής τους καθορίζονται αποκλειστικά από τις απόψεις των 

επενδυτών για την αξία τους, ενώ επηρεάζονται από τις εκάστοτε προσδοκίες τους 

 

2.3.4 Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με το Νόμο 3283/2004 και με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς η 

κατηγοριοποίηση των αμοιβαίων κεφαλαίων εντάσσεται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες 

ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή του ενεργητικού τους καθώς ανάλογα με το είδος των 

χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους. 

2.3.4.1 Γεωγραφική Κατηγοριοποίηση 

Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού 

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν την καταστατική τους έδρα 

στην Ελλάδα και επενδύουν τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν εκδοθεί από εκδότη που δραστηριοποιείται στον 

ελλαδικό χώρο. 

Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού 

Αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν  την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος και 

επενδύουν τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε χρηματοοικονομικά 

προϊόντα που έχουν εκδοθεί από εκδότη που δραστηριοποιείται εκτός του ελλαδικού χώρου. 

2.3.4.2 Επενδυτική Κατηγοριοποίηση 

Διαχείρισης Διαθεσίμων ή Χρηματαγοράς 

Αποτελούνται από βραχυπρόθεσμους τίτλους και πιστοποιητικά καταθέσεων και 

προσανατολίζονται στην επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών αποδόσεων με τη μέγιστη 

ρευστότητα. Λόγω της σταθερότητας που προσφέρουν χρησιμοποιούνται συχνά ως 

αποθέματα μετρητών ή χρηματικές τοποθετήσεις άμεσης διαθεσιμότητας. 

Η απόδοση τους εξαρτάται από τα επιτόκια που ισχύουν στην αγορά.  Αποτελούν τη πλέον 

ασφαλή κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων και απευθύνονται σε επενδυτές που επιζητούν 
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ασφάλεια κεφαλαίου και ελαφρώς μία καλύτερη απόδοση σε σχέση με έναν απλό 

αποταμιευτικό ή χρεωστικό λογαριασμό. 

Η μέση λήξη του χαρτοφυλακίου ενός αμοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίμων πρέπει 

να είναι 90 μέρες ή μικρότερη, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία από τον κίνδυνο του 

επιτοκίου. Τέλος, μπορεί να είναι είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. 

 

Ομολογιακά 

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια έχουν ως στόχο την εξασφάλιση ενός υψηλού ετήσιου 

εισοδήματος για τους μεριδιούχους τους, το οποίο διανέμεται με τη μορφή μερίσματος. 

Μακροπρόθεσμα η τιμή των μεριδίων δεν παρουσιάζει μεγάλη αύξηση καθώς το σύνολο των 

κερδών τους διανέμεται κάθε χρόνο. 

Ανήκουν και αυτά στη κατηγορία των αμοιβαίων με τον μικρότερο επενδυτικό κίνδυνο 

καθώς απευθύνονται σε επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα σταθερό 

εισόδημα. Διακρίνονται επίσης σε εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού τους επενδύεται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος  

ενώ το ποσό που επενδύουν σε μετοχές δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του χαρτοφυλακίου 

τους. Η απόδοση του είναι αντιστρόφως ανάλογη της πορείας των επιτοκίων, καθώς όταν τα 

επιτόκια στην αγορά μειώνονται η απόδοση τους αυξάνεται. Αντίθετα, όταν τα επιτόκια 

αυξάνονται η απόδοση τους μειώνεται. 

Μεικτά 

Τα μεικτά αμοιβαία κεφάλαια έχουν στόχο στη διανομή ενός ετήσιου μερίσματος, αλλά και 

στην ικανοποιητική αύξηση του μεριδίου σε μακροπρόθεσμη βάση. Επηρεάζονται από τις 

μεταβολές των επιτοκίων, τη πορεία των χρηματιστηριακών αγορών καθώς και από τις 

προοπτικές της οικονομίας. 

Η κατηγορία αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα 

σταθερής αλλά και κυμαινόμενης απόδοσης με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας. Το 

μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές, ομολογίες ή καταθέσεις δεν δύναται να ξεπερνά το 
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65% του καθαρού ενεργητικού τους.  Το ελάχιστο ποσοστό που μπορούν να επενδύσουν σε 

μετοχές ή σε ομολογίες δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10%. 

Θεωρούνται ως αμοιβαία κεφάλαια μέσου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε 

επενδυτές που προτιμούν ένα περισσότερο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 

Μετοχικά 

Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη κατηγορία αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Η επένδυση τους γίνεται κυρίως σε κοινές μετοχές, επενδύοντας τουλάχιστον το 

65% του ενεργητικού τους. 

Απευθύνονται σε επενδυτές με μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα αλλά και 

σε πιο ριψοκίνδυνους επενδυτές. Το γεγονός αυτό προκύπτει, καθώς τα μετοχικά αμοιβαία 

κεφάλαια έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες γεγονός που 

τους δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν και μεγαλύτερες αποδόσεις.  

Funds of Funds 

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαια τους σε τουλάχιστον άλλα 

πέντε αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού ή εξωτερικού, της ίδιας ή διαφορετικής Α.Ε.ΔΑ.Κ. Η 

επένδυση σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του 

αμοιβαίου κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διασπορά του 

χαρτοφυλακίου προς όφελος των μεριδιούχων. 

Δίδεται με αυτό τον τρόπο η δυνατότητα στον επενδυτή, ο οποίος επιθυμεί να επενδύσει τα 

κεφάλαια του σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια αντί αυτού να αγοράσει μερίδια του 

συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στόχος του διαχειριστή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου 

αυτού του τύπου είναι η εξεύρεση και επιλογή των καλύτερων αμοιβαίων κεφαλαίων που 

υπάρχουν στη διεθνή και εγχώρια αγορά. Από τη πλευρά του επενδυτή δεν απαιτείται να 

παρακολουθεί τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, από τα οποία απαρτίζεται το Funds of Funds 

αμοιβαίο κεφάλαιο, αλλά μόνο αυτό καθ’ αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

2.4 Πλεονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Η όλο και αυξανόμενη ανάπτυξη των ΑΚ σε διεθνές επίπεδο δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός. 

Είναι προφανές ότι η εν λόγω πορεία τους στο βάθος του χρόνου οφείλεται σε μία σειρά από 

πλεονεκτήματα όπως: 
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2.4.1 Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου 

Καθώς προσθέτουμε στοιχεία σε ένα χαρτοφυλάκιο ο συνολικός το κίνδυνος μειώνεται. Τα 

αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν αυτή τη δυνατότητα καθώς απαιτείται από τη νομοθεσία να 

διαφοροποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία  με στόχο τη κάλυψη διάφορων θεμάτων 

ασφαλείας. Οι δυνατότητες διαφοροποίησης που παρέχουν, μέσω της διαμόρφωσης 

χαρτοφυλακίων, επιτυγχάνουν διασπορά των επενδύσεων και εντεύθεν μείωση του 

επενδυτικού κινδύνου. 

Είναι αποδεδειγμένο,  ότι ένα  διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο είναι δυνατό να επιτύχει 

καλές αποδόσεις ακόμη και αν ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία που το συντελούν 

παρουσιάζουν καθοδική τάση. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι, η εκάστοτε απώλεια, που 

μπορεί να προέλθει από ένα χρηματοοικονομικό προϊόν είναι δυνατό να εξισορροπηθεί από 

το κέρδος ενός άλλου προϊόντος.  

Ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παρέχει το πλεονέκτημα στους επενδυτές να 

μειώσουν το ρίσκο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Συνεπώς, η τεχνική της 

διαφοροποίησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των αμοιβαίων κεφαλαίων, 

εξασφαλίζει τη μείωση του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι επενδυτές. 

2.4.2 Επαγγελματική Διαχείριση 

Η επιτυχία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου εναπόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ικανότητα 

των διαχειριστών του. Τα αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίζονται από ειδικευμένους διαχειριστές, 

οι επιδόσεις των οποίων κρίνονται από το ύψος των κερδών που παράγουν. Αυτοί που δεν 

παράγουν τα αναμενόμενα κέρδη χάνουν τη δουλεία τους. 

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται αμοιβαία κεφάλαια προσλαμβάνουν διαχειριστές πλήρους 

απασχόλησης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ερευνών και 

των οικονομικών αναλύσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν με στόχο να επιλεχθεί το σωστό 

μείγμα κεντητών αξιών από το οποίο θα αποτελείται το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου 

κεφαλαίου. Στις υποχρεώσεις των διαχειριστών συμπεριλαμβάνονται επίσης οι αποφάσεις 

αγοράς και πώλησης των κεφαλαίων, η διαφοροποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 

η απόδοση των επενδύσεων κ.ά. 

Η επαγγελματική διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η 

αναμενόμενη απόδοση σε σχέση με τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένα. Οι γνώσεις 
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αλλά και ο χρόνος που απαιτούνται καθιστούν αδύνατη τη διαχείριση τους από ένα 

μεμονωμένο επενδυτή. 

2.4.3 Χαμηλότερο Κόστος Συναλλαγών 

Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια συνεπάγεται τη μείωση ή ακόμη και εξάλειψη του 

κόστους της αγοράς και πώλησης των μεμονωμένων τίτλων που απαιτούνται για την 

δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου. Τα κόστη προμήθειας μπορεί να είναι αυξημένα, ειδικά εάν 

στη διαχείριση και διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου εμπλέκονται συχνές συναλλαγές. 

Αντίθετα, ο κάτοχος ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επιβαρύνεται από τα επιπρόσθετα κόστη 

ενός χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με τις οικονομικές αναλύσεις, τις επενδυτικές 

συμβουλές, τις υπηρεσίες παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών τίτλων καθώς όλες 

αυτές οι διαδικασίες διενεργούνται από τους διαχειριστές του εκάστοτε αμοιβαίου 

κεφαλαίου. Τα αμοιβαία κεφάλαια λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγών αλλά και της 

μεγάλης διαπραγματευτικής δύναμης που διαθέτουν, μέσω των οικονομιών κλίμακας, έχουν 

τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν καλύτερους όρους αγοράς και πώλησης συγκριτικά με 

αυτούς ενός μεμονωμένου επενδυτή. Τα χαμηλότερα κόστη συναλλαγών, μπορούν να 

μεταφραστούν, τέλος, στη καλύτερη απόδοση των επενδύσεων. 

2.4.5 Ρευστότητα 

Η ρευστότητα αναφέρεται στη ταχύτητα αλλά και στην ευκολία με την οποία ένα 

χρηματοοικονομικό προϊόν (π.χ. μετοχή, ομολογία, αμοιβαίο κεφάλαιο) μπορεί να πωληθεί 

χωρίς να χάσει μέρος της αξίας του ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πλεονέκτημα των επενδύσεων 

σε χρηματοοικονομικά προϊόντα για τους επενδυτές. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν άμεση ρευστότητα στους επενδυτές λόγω της 

δυνατότητας που τους παρέχεται να προβαίνουν σε ρευστοποίηση των μεριδίων τους 

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν. Σε περιόδους αβεβαιότητας η ρευστότητα των 

αμοιβαίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη αυτής που εξασφαλίζουν οι μεμονωμένες μετοχές. 

2.5 Μειονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Ένας επενδυτής που έχει επενδύσει τα κεφάλαια του σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 

έρθει αντιμέτωπος με ορισμένα μειονεκτήματα τους. Μερικά από τα μειονεκτήματα των 

αμοιβαίων κεφαλαίων είναι τα εξής: 
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2.5.1 Υψηλή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου 

Με στόχο την εξάλειψη του μη συστηματικού κινδύνου πολλές φορές τα χαρτοφυλάκια των 

αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσιάζεται να έχουν μεγαλύτερο αριθμό αξιογράφων. Το γεγονός 

αυτό από τη μία πλευρά παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στον εκάστοτε επενδυτή αλλά 

ταυτόχρονα στη πλειοψηφία των περιπτώσεων μειώνει τις αποδόσεις που μπορεί να επιτύχει. 

Αυτό όμως έρχεται σε σύγκρουση με την επενδυτική φιλοσοφία των μεριδιούχων, οι οποίοι 

επενδύουν τα κεφάλαια τους σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με στόχο να επιτύχουν απόδοση 

μεγαλύτερη από αυτή της αγοράς.  

2.5.2 Ανοικτή δομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Η ανοικτή δομή των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα στον 

διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας και έντονων 

διακυμάνσεων της αγοράς. Έχει παρατηρηθεί ότι, σε περιόδους όπου η αγορά τείνει να έχει 

μία ανοδική πορεία οι επενδυτές έχουν τη τάση να τοποθετούν τα κεφάλαια τους σε μετοχικά 

ΑΚ. Άμεσο  αποτέλεσμα αυτής της επενδυτικής συμπεριφοράς είναι η επένδυση των 

κεφαλαίων από τους διαχειριστές με την αγορά μετοχών που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. 

Από την άλλη πλευρά, όταν η αγορά έχει καθοδική πορεία, οι μεριδιούχοι θέλοντας άμεση 

ρευστοποίηση των κεφαλαίων τους οδηγούν τους διαχειριστές να ρευστοποιήσουν πρόωρα 

μέρος του χαρτοφυλακίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται ζημίες, καθώς πωλούν ή 

προεξοφλούν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου σε τιμή χαμηλότερη από 

αυτή της αγοράς. 

2.5.3 Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι εγγυημένες καθώς συνδέονται άμεσα με 

την απόδοση της αγοράς. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενες αποδόσεις των 

αμοιβαίων κεφαλαίων δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. 

2.5.4 Έξοδα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Ένα αμοιβαίο κεφαλαίο δύναται να έχει υψηλότερα λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη σε 

σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Εάν τα κόστη αυτά συνδυαστούν με ένα 

αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να έχεις υψηλότερη προμήθεια διάθεσης αλλά και 

εξαγορά μεριδίων, τότε η καθαρή επένδυση μπορεί να αποβεί μικρότερη από εκείνη των 

ανταγωνιστών του. 
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2.6 Πορεία Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Κατά το έτος 2014 παρατηρήθηκε μία μείωση του αριθμού των Α.Ε.Δ.Α.Κ.  από τις 19 για το 

2013 στις 16. Οι 15 από αυτές τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων είχαν υπό τη 

διαχείριση τους αμοιβαία κεφάλαια. 

                             Πίνακας 1: Αξία Ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, 2011-2014 

Ονοματολογική 

Κατάταξη Α/Κ 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Αξία 

(εκατ. 
ευρώ) 

Αριθμ 

Α/Κ 

Αξία 
(εκατ. 
ευρώ) 

Αριθμ. 

Α/Κ 

Αξία 

(εκατ. 
ευρώ) 

Αριθμ 

Α/Κ 

Αξία 

(εκατ. 
ευρώ) 

Αριθμ

Α/Κ 

Χρηματαγοράς 1.031,14 27 911,10 28 1.061,29 26 814,88 27 

Ομολογιακά 1.286,26 46 1.277,57 51 1.293,19 48 1.204,71 53 

Μετοχικά 1.207,73 71 1.604,35 89 1.344,39 93 1.222,57 103 

Μικτά 1.051,75 33 1.166,36 33 871,37 35 719,53 44 

Funds of Funds 728,61 55 525,85 46 504,99 45 519,25 45 

Σύνθετα, Αλλοδ. 

Αγ. 741,80 33 767,33 32 872,47 36 848,13 38 

Σύνολο 6.047,33 265 6.252,59 279 5947,75 283 5.229,07 310 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2014, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 1, στα τέλη του 2014 η συνολική αξία του ενεργητικού 

των αμοιβαίων κεφαλαίων ανήλθε στα 6,05 δισ. ευρώ, έναντι 6,25  δισ. ευρώ για το 2013. 

Παρατηρείται λοιπόν, μία μείωση της συνολικής αξίας του ενεργητικού των αμοιβαίων 

κεφαλαίων κατά 0,033%. 

Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση των αμοιβαίων κεφαλαίων οι Α.Ε.Δ.Α.Κ.  για το έτος 2014 

διαχειρίστηκαν 71 μετοχικά ΑΚ. Συνολικά 27 ΑΚ χρηματαγοράς εκ των οποίων τα 8 ήταν 

ΑΚ διαχείρισης διαθεσίμων βραχυπρόθεσμης διάρκειας  και τα υπόλοιπα 19 ήταν ΑΚ 

διαχείρισης διαθεσίμων.  Συνολικά  55 Funds of Funds, τα 26 εξ αυτών ήταν Funds of Funds 

μετοχικά, τα 23 εξ αυτών ήταν Funds of Funds μικτά ενώ τα υπόλοιπα 6 ήταν  Funds of 

Funds ομολογιακά καθώς και 33 σύνθετα αμοιβαία κεφάλαια. Τέλος, για το έτος 2014 οι 

Α.Ε.Δ.Α.Κ.  διαχειρίστηκαν συνολικά 265 αμοιβαία κεφάλαια συγκριτικά με το 2013 που ο 

συνολικός τους αριθμός ήταν 279 και 283 για το 2012. 
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Διάγραμμα 3 : Σύνθεση συνολικής αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων με βάση το 

ενεργητικό 

 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

Για το 2014 παρατηρείται ότι η προτίμηση των επενδυτών στράφηκε στα ομολογιακά ΑΚ τα 

οποία ανέρχονται με ποσοστό 21,27%, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα μετοχικά ΑΚ με 

ποσοστό 19,37% και τα μικτά ΑΚ με 17,39%. Η ίδια σχεδόν εικόνα παρουσιάζεται και στα 

προηγούμενα έτη με άλλοτε να προηγούνται τα ομολογιακά ΑΚ και άλλοτε τα μικτά ΑΚ. 

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των τριών μεγαλύτερων Α.Ε.Δ.Α.Κ.  ήταν αξίας 3,81 δισ. ευρώ, 

τα οποία αντιστοιχούσαν στο 60,98% του συνολικού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων, 

έναντι 3,71 δισ. ευρώ και 59,40% το 2013, και 3,58 δισ. ευρώ και 60,22% το 2012. 

Αντίστοιχα, οι πέντε μεγαλύτερες Α.Ε.Δ.Α.Κ είχαν υπό την διαχείρισή τους κεφάλαια 

αξίας4,93 δισ. ευρώ, τα οποία αποτελούσαν το 78,95% του συνολικού ενεργητικού των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, έναντι 78,53% το 2013 και 75,67% το 2012.
12

 

Πίνακας 2: Διάρθρωση ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1.01.2015 – 30.6.2015 

Ονοματολογική Κατάταξη 

Α/Κ 

Σύνολο Ενεργητικού 
(ευρώ) 

Ποσοστό επί του συνόλου 
(%) 

Μετοχικά 1.203.721.616,45 14.73 

Μικτά 1.064.247.219,50 13.41 

Ομολογιακά 1.263.899.979,10 15.92 

Χρηματαγοράς 2.720.934.178 34.29 

Funds of Funds 1.119.616.415 14.1 

Σύνθετα 562.952560,67 7.1 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

                                                           
12

 Ετήσια Έκθεση 2014, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κεφ. «ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 
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Οι πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν τη διάρθρωση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Όπως γίνεται φανερό η κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων που καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό για το πρώτο εξάμηνο του 2015 είναι αυτή των ΑΚ χρηματαγοράς με 

ποσοστό 34,29% ,ενώ ακολουθούν τα ομολογιακά ΑΚ με 15,92% και εν συνεχεία τα 

μετοχικά ΑΚ με 14,73%. 

Διάγραμμα 4 : Σύνθεση συνολικής αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων με βάση το 

ενεργητικό 

 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

Το γεγονός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα αποτελέσματα των πινάκων 1 και 2 

είναι η αύξηση του ποσοστού των ΑΚ  χρηματαγοράς για το 2015 συγκριτικά με τα 

προηγούμενα έτη. Μέχρι και το 2014 παρατηρείται ότι ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν 

στραμμένο προς τα ομολογιακά ΑΚ και τα μετοχικά ΑΚ όπου η συνολική αξία του 

ενεργητικού τους άγγιζε τα 1.286,26 δισ. ευρώ και 1.207,73 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το 

σύνολο του ενεργητικού των ΑΚ χρηματαγοράς έφτανε τα 1.031,14 δισ. ευρώ. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 παρατηρείται μία διαφορετική στάση στις προτιμήσεις των 

επενδυτών με τη συνολική αξία του ενεργητικού των  ΑΚ χρηματαγοράς να ανέρχονται στα 

2.720.934.178 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν τα ομολογιακά ΑΚ με 1.263.899.979,10 δισ. ευρώ 

και τα μετοχικά ΑΚ με 1.203.721.616,45 δισ. ευρώ. 
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3
ο 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  Μέθοδοι Αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
 

Η αποδοτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων αντικατοπτρίζει την ικανότητα των εκάστοτε 

διαχειριστών στη λήψη των αποφάσεων τους αλλά και στη σύνθεση εκείνου του 

χαρτοφυλακίου που θα είναι εις θέση να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις δυνητικές αλλαγές 

που συνεπάγεται το οικονομικό περιβάλλον. Με γνώμονα τη κατεύθυνση αυτή, η 

αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνει δύο διαστάσεις αυτή της απόδοση και του 

κινδύνου. Κατά τους Markowitz (1952-59) και Sharpe(1963-64) οι επενδυτές πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη και τις δύο αυτές διαστάσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Η έννοια της αποδοτικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της απόδοσης, η οποία 

στη περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων μετράτε σε σχέση με την απόδοση ανάλογων 

δεικτών και αμοιβαίων κεφαλαίων που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. Πέρα όμως από τη 

μέτρηση της αποδοτικότητας, η εκτίμηση του κινδύνου είναι εξίσου σημαντική, καθώς ο 

επενδυτής πρέπει να γνωρίζει εάν ο κίνδυνος που είναι διατεθειμένος να αναλάβει συνάδει με 

το κίνδυνο που ενέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο που τελικά θα επιλέξει για την επένδυση των 

κεφαλαίων του. 

Όσο αφορά το κίνδυνο των αμοιβαίων κεφαλαίων, κατά τη διεθνή βιβλιογραφία, 

χρησιμοποιούνται δύο μέτρα επικινδυνότητας αυτό του συνολικού κινδύνου ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου, ο οποίος υπολογίζεται από τη διακύμανση των αποδόσεων του ή από τη τυπική 

απόκλιση, καθώς και ο συστηματικός κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος μετρά 

ένα τμήμα της συνολικής μεταβλητικότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Ο υπολογισμός του συστηματικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψίστης σημασίας για 

τους επενδυτές καθώς τους δίδει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη σχέση κινδύνου – 

απόδοσης στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, να αξιολογήσουν τα αμοιβαία κεφάλαια 

αλλά και να επιλέξουν το πιο αποτελεσματικό αμοιβαίο κεφάλαιο ανάλογα με το επενδυτικό 

προφίλ που θέλουν να υιοθετήσουν. 
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Στις ενότητες του κεφαλαίου που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, πάνω στις οποίες βασίζεται η πρακτική εφαρμογή που θα 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

3.1 Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Εάν το μερίδιο αγοράστηκε τη χρονική στιγμή t (αρχή του χρόνου) και πωλήθηκε τη χρονική 

στιγμή t+1 (τέλος του χρόνου), η καθαρή απόδοση (R) υπολογίζεται ως εξής : 

                                                            [3.1] 

Όπου: 

R t+1 = η καθαρή απόδοση στο τέλος του έτους 

ΚΤ t+1 =  η καθαρή τιμή στο τέλος του έτους 

ΚΤ t = η καθαρή τιμή στην αρχή του έτους 

Μ t+1 = το ποσό του μερίσματος στο τέλος του έτους 

ΠΔ t = το ποσό της προμήθειας διάθεσης στην αρχή του έτους  

ΠΕ t+1 = το ποσό του μερίσματος στο τέλος του έτους  

Ή 

                                                        [3.2] 

                                                                                                                                                                                              

Όπου: 

TE t+1 = η τιμή εξαγοράς στο τέλος του έτους 

ΤΔ t = η τιμή διάθεση στην αρχή του έτους 

Η σχέση 4.2 συχνά εμφανίζεται χωρίς την προσθήκη του ποσού των μερισμάτων (Μ t+1 ), 

καθώς γίνεται η υπόθεση ότι τα μερίδια επανεπενδύονται. 

Η μέση μηνιαία απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

                                                            [3.3] 
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Όπου: 

R jt = η μηνιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου j τη χρονική περίοδο t 

Ν = ο αριθμός των μηνιαίων αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

3.2 Κίνδυνος Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Για τον υπολογισμό του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, οι οποίοι 

εκτιμούν το επίπεδο του κινδύνου διάφορων επενδύσεων. 

3.2.1 Τυπική Απόκλιση 

Η τυπική απόκλιση δίδεται από το παρακάτω τύπο και μετρά την απόκλιση των αποδόσεων 

μίας επένδυσης γύρω από τη μέση απόδοση. Στοχεύει στην εύρεση της μεταβλητότητάς μια 

επένδυσης σε απόλυτους όρους. 

                                                 [3.4] 

Όπου: 

 =  η μέση απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

N = ο αριθμός των παρατηρήσεων 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τυπική απόκλιση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου τόσο μεγαλύτερος είναι 

και ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Στη περίπτωση όπου δύο αμοιβαία κεφάλαια 

παρουσιάζουν την ίδια μέση απόδοση αλλά έχουν διαφορετική τυπική απόκλιση επιλέγεται 

εκείνο το αμοιβαίο κεφάλαιο με τη μικρότερη τυπική απόκλιση. 

Μέσω της τυπικής απόκλισης καθίσταται εύκολη η διεξαγωγή άμεσων συγκρίσεων μεταξύ 

εναλλακτικών επενδύσεων. Παρόλα αυτά, όπως και κάθε άλλη τεχνική μέτρησης 

παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, στην εξαιρετική περίπτωση όπου 

δύο επενδύσεις έχουν διαφορετική απόδοση, η τυπική απόκλιση γίνεται προβληματική. Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται χρήση του συντελεστή μεταβλητότητας. 
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3.2.2 Συντελεστής Μεταβλητότητας 

Ο συντελεστής μεταβλητότητας δίδεται από το τύπο : 

                                                    [3.5] 

 

Όπου: 

=  η μέση απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

σ = η τυπική απόκλιση 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, ο συντελεστής μεταβλητότητας μετρά τον κίνδυνο ανά μονάδα 

απόδοσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής μεταβλητότητάς τόσο μεγαλύτερος ο 

κίνδυνος. 

3.2.3 Συντελεστής Βήτα 

Ο συντελεστής βήτα (β) ο οποίος εκφράζει το συστηματικό κίνδυνο αποτελεί μέτρο κινδύνου 

για μεμονωμένα χρεόγραφα σε σχέση με το κίνδυνο της αγοράς. Ο συντελεστής β δίδεται 

από τη σχέση : 

                                              [3.6] 

Για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ο συντελεστής β εκφράζει τη διακύμανση της αξίας του 

κεφαλαίου σε σχέση με τον κίνδυνο της αγοράς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής β για 

μία δεδομένη επένδυση, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος της επένδυσης αυτής. 

3.2.4 Σχέση Απόδοσης και Κινδύνου 

3.2.4.1 Απόδοση και συνολικός κίνδυνος 

Έχοντας υπολογίσει τη μέση απόδοση του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου την τυπική απόκλιση, 

μέσω παλινδρόμησης βρίσκουμε τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης: 

                                                                                [3.7] 

Όπου: 

R j = η μέση εβδομαδιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου j  

σ j =η τυπική απόκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 
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α, γ =παράμετροι για υπολογισμό 

e j = το σφάλμα της παλινδρόμησης 

Η παράμετρος γ εκφράζει τη σχέση μεταξύ της μέσης απόδοσης R j και της τυπικής 

απόκλισης σ j : 

● Αν το γ είναι θετικό (γ>0) η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου είναι θετική. 

Δηλαδή, μεγαλύτερος κίνδυνος συνεπάγεται μεγαλύτερη απόδοση. 

● Αν το γ είναι αρνητικό (γ<0) η σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης είναι αρνητική. 

Δηλαδή, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος η απόδοση μειώνεται. 

3.2.4.2 Απόδοση και συστηματικός κίνδυνος 

Ο υπολογισμός του συστηματικού κινδύνου υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (3.6), 

δηλαδή με το συντελεστή β. Χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία ο υπολογισμός του βήτα 

μπορεί να γίνει με το υπόδειγμα της αγοράς: 

                                                [3.7] 

Όπου: 

= η μέση απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

Rm = η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς (απόδοση Γενικού Δείκτη) 

α,β = παράμετροι για υπολογισμό 

ej = το σφάλμα της παλινδρόμησης  

Η παράμετρος β εκφράζει τη σχέση μεταξύ της μέσης απόδοσης R j και της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς Rm : 

● Αν β>1 τότε οι μεταβολές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μεγαλύτερες από αυτές του 

Γενικού Δείκτη. 

● Αν β<1  τότε οι μεταβολές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μικρότερες από αυτές του 

Γενικού Δείκτη. 
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3.3 Μέθοδοι Μέτρησης της Επίδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

3.3.1 Μέθοδος Treynor 

Η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι τα χαρτοφυλάκια είναι διαφοροποιημένα και ο μόνος κίνδυνος 

που υπάρχει είναι ο συστηματικός: 

                                                      [3.8] 

Όπου: 

R j = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου j 

RFR = το ακίνδυνο επιτόκιο που μπορεί κανείς να κερδίσει επενδύοντας στα Έντοκα 

Γραμμάτια του Δημοσίου 

b j = το beta του χαρτοφυλακίου  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Τj, τόσο καλύτερο είναι το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με άλλα 

χαρτοφυλάκια. 

3.3.2  Μέθοδος Sharpe 

Η μέθοδος  Sharpe λαμβάνει υπόψη πόσο καλή ήταν η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την αξιολόγηση του χαρτοφυλάκιού χρησιμοποιείται ο 

εξής τύπος: 

                                                 [3.9] 

Όπου: 

R j = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου j 

RFR = το ακίνδυνο επιτόκιο που μπορεί κανείς να κερδίσει επενδύοντας στα Έντοκα 

Γραμμάτια   του Δημοσίου 

σ j = η τυπική απόκλιση της απόδοσης  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης S j, τόσο καλύτερο είναι το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με 

άλλα χαρτοφυλάκια. 
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3.3.3 Σύγκριση των δεικτών Treynor και Sharpe 

Η διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών έγκειται στο τρόπο μέτρησης του κινδύνου του εκάστοτε 

εξεταζόμενου  χαρτοφυλακίου. Έτσι, ο δείκτης Treynor λαμβάνει υπόψη του το συστηματικό 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σε αντίθεση με το δείκτη Sharpe που λαμβάνει υπόψη του το 

συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. 

Λόγω του ότι, οι δύο δείκτες χρησιμοποιούν διαφορετικές υποθέσεις αναφορικά με τη 

διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων, η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους βασίζεται στις 

εξής δύο αρχές :  

● Αν το χαρτοφυλάκιο είναι πλήρως διαφοροποιημένο οι δύο δείκτες θα δώσουν ίδια 

αποτελέσματα. 

● Αν το χαρτοφυλάκιο δεν είναι πλήρως διαφοροποιημένο οι δύο δείκτες δεν θα 

δώσουν ίδια αποτελέσματα, με το δείκτη Treynor να προηγείται του δείκτη Sharpe. 

Σε αυτή τη περίπτωση η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δύο δεικτών είναι 

αποτέλεσμα ελλιπούς διαφοροποίησης. 

Σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφερθεί, η επιλογή του δείκτη για την αξιολόγηση του 

χαρτοφυλακίου εξαρτάται πάντα από το είδος του χαρτοφυλακίου που θέλουμε να 

αξιολογήσουμε. Πιο συγκεκριμένα, αν το χαρτοφυλάκιο που τίθεται προς αξιολόγηση 

αντιπροσωπεύει την συνολική επένδυση του επενδυτή τότε καταλληλότερος κρίνεται ο 

δείκτης Sharpe. Από την άλλη πλευρά εάν το χαρτοφυλάκιο που αξιολογούμε 

αντικατοπτρίζει ένα υποσύνολο ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου τότε καταλληλότερος για την 

αξιολόγησή του είναι ο δείκτης Treynor. 

3.3.4 Μέθοδος Jensen 

Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τη μέθοδο Jensen (1968) βασίζεται στο 

υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Για την εκτίμηση του δείκτη γίνεται η 

υπόθεση ότι το επίπεδο κινδύνου που ενσωματώνει ένα χαρτοφυλάκιο είναι σταθερό στο 

χρόνο και δεν παίρνει υπόψη του την ικανότητα συγχρονισμού των διαχειριστών. 

Στόχος της εν λόγω μεθόδου είναι ο προσδιορισμός ενός αξιόπιστου αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Έτσι, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αμοιβαίου κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη  

ιστορικές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 
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Για την αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων με το συγκεκριμένο δείκτη, πραγματοποιείται 

η ακόλουθη παλινδρόμηση:  

                                 [3.10] 

Όπου: 

R jt = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου j για τη χρονική περίοδο t 

RFR t =  το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο τη χρονική περίοδο t 

R mt = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

b j =   το βήτα του χαρτοφυλακίου j 

a j = είναι ο συντελεστής της εκτίμησής του οποίου γίνεται μεσώ της παλινδρόμησης και 

εκφράζει το δείκτη Jensen 

u jt = το τυχαίο λάθος.  

Στη συνέχεια η συγκεκριμένη προσέγγιση απαιτεί να εξεταστεί η αξία του άλφα, έτσι έχουμε 

τις εξής υποθέσεις: 

● Αν aj θετικό και στατιστικά σημαντικό, η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 

μεγαλύτερη του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Άρα, ο διαχειριστής πέτυχε καλύτερη 

απόδοση από αυτή που ανέμενε με βάση το συστηματικό κίνδυνο που ανέλαβε. 

● Αν aj αρνητικό και στατιστικά σημαντικό, η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 

μικρότερη από αυτή της αγοράς. Ο διαχειριστής ασκεί αποτυχημένη διαχείριση. 

Αν aj δεν είναι στατιστικά σημαντικό (όταν aj=0), η απόδοση του χαρτοφυλακίου με αυτή της 

αγοράς είναι ίδια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 
 

     Εμπειρική Μελέτη 

4.1 Δεδομένα Μελέτης 

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η αξιολόγηση 21 μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

εσωτερικού τη περίοδο 31.1.2005 έως και 30.6.2015, τα οποία λειτουργούσαν καθ’ όλη την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Τα δεδομένα για το εν λόγω χρονικό διάστημα έχουν 

συλλεχθεί σε μηνιαία βάση. Τα εξεταζόμενα αμοιβαία κεφάλαια καθώς και οι ημερομηνίες 

έναρξής τους παρατίθενται στο Πίνακα 3 και είναι ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά, 

ανάλογα με το σύνολο του ενεργητικού τους, το οποίο είναι εκφρασμένο σε εκατομμύρια 

ευρώ. 

Πίνακας 3: Στοιχεία των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 

Πηγή: Bloomberg 

 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης των 21 αμοιβαίων κεφαλαίων συλλέχθηκαν οι καθαρές 

τιμές τους σε μηνιαία βάση για το χρονικό διάστημα 31.1.2005 έως και 30.6.2015, καθώς και 
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οι αντίστοιχες τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 

του δείκτη FTSE/XA LARGE CAP και οι μηνιαίες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου χωρίς 

κίνδυνο. Για τη διεξαγωγή της μελέτης, υπολογίζονται οι μηνιαίες αποδόσεις των 

προαναφερθέντων μεγεθών. Για κάθε ένα από τα μεγέθη  χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 126 

μηνιαίες παρατηρήσεις. 

Οι πηγές από τι οποίες έχει συλλεχθεί το σύνολο των δεδομένων είναι οι εξής: 

● Βάση Δεδομένων Bloomberg : Συλλέχθηκαν οι καθαρές τιμές των μετοχικών 

αμοιβαίων κεφαλαίων. 

● Ηλεκτρονική Εφημερίδα Capital : Συλλέχθηκαν οι τιμές κλεισίματος του Γενικού 

Δείκτη ου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

● Ηλεκτρονική Εφημερίδα Capital : Συλλέχθηκαν οι τιμές κλεισίματος του δείκτη  

FTSE/XA LARGE CAP. 

● Τράπεζα της Ελλάδος : Μηνιαίες αποδόσεις σε ετήσια βάση του 10ετούς Ομολόγου 

Δημοσίου (Χαρτοφυλάκιο χωρίς κίνδυνο).   

 

Στο Πίνακα 4 παρατίθενται οι εταιρείες διαχείρισης των εξεταζόμενων μετοχικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Τα προς εξέταση αμοιβαία κεφάλαια ανήκουν στην κατηγορία των ΑΚ Ανοιχτού 

Τύπου ( Open-end-funds). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Πίνακας 4: Εταιρείες Διαχείρισης των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 

 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

Η εκτίμηση του κινδύνου και της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται με βάση 

μεθοδολογία που προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3). Πιο 

συγκεκριμένα για την αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων εκτιμώνται τα κριτήρια της 

απόδοσης των ΑΚ, του κινδύνου δηλαδή η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής 

μεταβλητότητας, η σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης καθώς και οι κλασικοί δείκτες 

αξιολόγησης Treynor, Sharpe και Jensen. 

Για την υλοποίηση της παρούσας εμπειρικής μελέτης, η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με 

τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου MS Excel 2013  και  η στατιστική ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε με το οικονομετρικό πρόγραμμα EViews 7.1. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, για λόγους ευκολίας παραλείπεται η ονομασία των αμοιβαίων 

κεφαλαίων στους πίνακες που ακολουθούν, ενώ η αριθμητική κατάταξη των αμοιβαίων 

κεφαλαίων  στους πίνακες αυτούς, η οποία αντιστοιχεί στην ονομασία τους, είναι η ίδια με 

αυτή που παρουσιάζεται στους Πίνακες 3 και 4 της παρούσας ενότητας. 
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4.2 Εκτίμηση Απόδοσης 

 

Αρχικά γίνεται η εκτίμηση της απόδοσης, έτσι, για τον υπολογισμό της απόδοσης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκαν οι καθαρές τιμές των ΑΚ σε μηνιαία βάση για όλη 

την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Έτσι, οι μηνιαίες αποδόσεις προέκυψαν με την εφαρμογή 

του τύπου (3.2), ενώ εν συνεχεία οι μέσες μηνιαίες αποδόσεις με την εφαρμογή του τύπου 

(3.3). 

Στο Πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέσες μηνιαίες αποδόσεις για κάθε ένα από τα 

21 εξεταζόμενα μετοχικά ΑΚ εσωτερικού. Με την ίδια διαδικασία υπολογίστηκαν και οι 

αντίστοιχες μέσες μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη καθώς και του δείκτη FTSE/XA 

LARGE CAP. 

 Ο υπολογισμός των μέσων μηνιαίων αποδόσεων των εξεταζόμενων μεγεθών 

πραγματοποιήθηκε και για τις χρονικές περιόδους 01.2005-03.2010 και 04.2010-06.2015. 

Στο Πίνακα 5 ο Γενικός Δείκτης αναφέρεται με το διακριτικό ΓΔ, ενώ ο δείκτης FTSE/XA 

LARGE CAP με το διακριτικό FTSE/XA LC. 
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Πίνακας 5: Μέσες Μηνιαίες Αποδόσεις των Μετοχικών ΑΚ εσωτερικού 

 

 

Για το χρονικό διάστημα 01.2005-06.2015, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ΑΚ 

παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις με το σύνολο των αποδόσεων των ΑΚ να κυμαίνονται 

κάτω του ΓΔ και άνω του δείκτη FTSE/XA LC. Την ελάχιστη μέση μηνιαία απόδοση για το 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα παρουσιάζει το ΑΚ International Hellenic Equity Fund (1) με 

μέση μηνιαία απόδοση -0.85%, ενώ τη μέγιστη μέση μηνιαία απόδοση παρουσιάζει το ΑΚ 

Alpha Aggressive Greek Equity Fund (13) με τιμή 0.13%.  
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Κατά τη 2
η 

Περίοδο 04.2010-06.2015, παρατηρείται μία αλλαγή στις αποδόσεις των ΑΚ 

συγκριτικά με αυτές του δείκτη FTSE/XA LC, καθώς οι μέσες μηνιαίες αποδόσεις οκτώ ΑΚ 

κυμαίνονται άνω του δείκτη και 13 κάτω αυτού. Σε αντίθεση τόσο με τη συνολική 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο αλλά και τη 1
η
 Περίοδο 01.2005 -03.2015 όπου το σύνολο των 

μέσων μηνιαίων αποδόσεων βρίσκονται άνω του δείκτη FTSE/XA LC. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν επίσης  τα ΑΚ INTERLIFE Domestic Balanced Fund (6) με μέση μηνιαία 

απόδοση 0.014% και Alico Mid & Small Cap Fund (10)  με μέση μηνιαία απόδοση 0.11%, 

τα οποία είχαν θετική μέση μηνιαία απόδοση και για τις τρείς εξεταζόμενες περιόδους του 

δείγματος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παραπάνω πίνακα. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι ο ΓΔ για όλη τη χρονική περίοδο που μελετάται παρουσίασε θετικές 

μέσες μηνιαίες αποδόσεις σε αντίθεση με το δείκτη FTSE/XA LC. Συνολικά, όπως 

προαναφέρθηκε, τα εξεταζόμενα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού παρουσιάζουν 

αρνητικές αποδόσεις, το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται και στην αλλαγή της  στάσης  των 

επενδυτών(όπως αυτή αναλύθηκε στο 2
ο
 Κεφάλαιο), οι οποίοι τα τελευταία χρόνια 

στράφηκαν σε ΑΚ χρηματαγοράς, με αποτέλεσμα τα μετοχικά ΑΚ να χάσουν σημαντικό 

μερίδιο του επενδυτικού τους κοινού. 

4.3 Εκτίμηση Κινδύνου 

Στη συνέχεια, γίνεται η εκτίμηση του κινδύνου των 21 εξεταζόμενων ΑΚ. Στον Πίνακα 6 

παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες αποδόσεις, η τυπική απόκλιση καθώς και ο συντελεστής 

μεταβλητότητας για καθένα από τα 21 μετοχικά ΑΚ εσωτερικού, του Γενικού Δείκτη και του 

δείκτη FTSE/XA LARGE CAP. Ο υπολογισμός της τυπικής απόκλισης έγινε σύμφωνα με το 

τύπο 3.4 και του συντελεστή μεταβλητότητας με το τύπο 3.5, όπως αυτοί παρουσιάζονται 

στο 3
ο
 Κεφάλαιο. 

Όσο αφορά το κίνδυνο των εξεταζόμενων μετοχικών ΑΚ εσωτερικού αυτός αποδίδεται από 

τη τυπική απόκλιση για κάθε ένα από τα ΑΚ. Σύμφωνα με το Πίνακα 6 το σύνολο των ΑΚ 

παρουσίασαν κίνδυνο μικρότερο ή σε παρόμοια επίπεδα με αυτόν του Γενικού Δείκτη και 

του δείκτη FTSE/XA LARGE CAP. Γνωρίζουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τυπική 

απόκλιση ενός ΑΚ τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος της επένδυσης. Συν επαγωγικά, το 

μετοχικό ΑΚ εσωτερικού με το μικρότερο κίνδυνο είναι το INTERLIFE Domestic Balanced 

Fund (6) με τυπική απόκλιση 0.05302459, ενώ το μεγαλύτερο κίνδυνο παρουσιάζει το ΑΚ 

Eurobank Greek Equities Domestic Equity Fund (11) με τυπική απόκλιση  0.092465279. 
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Τέλος, το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων ενώ παρουσίασαν μικρότερο κίνδυνο από αυτόν 

του δείκτη FTSE/XA LARGE CAP παρουσιάζουν ταυτόχρονα μεγαλύτερες μέσες μηνιαίες 

αποδόσεις σε σχέση αυτή του δείκτη. 

Πίνακας 6: Μέση μηνιαία απόδοση, Τυπική απόκλιση, Συντελεστής μεταβλητότητας 

των    Μετοχικών ΑΚ εσωτερικού. 

 
 

Σύμφωνα με το συντελεστή μεταβλητότητας το μετοχικό ΑΚ εσωτερικού που παρουσιάζει 

το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι το INTERLIFE Domestic Balanced Fund (6) με συντελεστή 
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μεταβλητότητας 356.9318064, ενώ αυτό με το μικρότερο κίνδυνο είναι το Piraeus Dynamic 

Companies Domestic Equity Fund (7) με συντελεστή μεταβλητότητας -83.06588371.  το 

γεγονός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο INTERLIFE 

Domestic Balanced Fund (6) σύμφωνα με τυπική απόκλιση εκτιμάται να φέρει το μικρότερο 

κίνδυνο ενώ με το συντελεστή μεταβλητότητας κατατάσσεται στη πρώτη θέση αναφορικά με 

το κίνδυνο που αναλαμβάνει ο εκάστοτε επενδυτής. 

Από τα 21 εξεταζόμενα ΑΚ, 5 παρουσιάζουν μεγαλύτερο συντελεστή μεταβλητότητας σε 

σχέση με το Γενικό Δείκτη και κανένα από αυτά δεν καταγράφει μεγαλύτερη απόδοση από 

το Γενικό Δείκτη.  Όσο αφορά το δείκτη FTSE/XA LARGE CAP, 6 αμοιβαία κεφάλαια 

έχουν μεγαλύτερο συντελεστή μεταβλητότητας από το δείκτη, ενώ και τα 21 αμοιβαία 

κεφάλαια παρουσιάζουν μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτές του δείκτη FTSE/XA LARGE 

CAP. 

4.4 Σχέση απόδοσης και κινδύνου 

4.4.1 Απόδοση και συνολικός κίνδυνος 

Για την εκτίμηση της απόδοσης και του συνολικού κινδύνου έγινε χρήση του οικονομετρικού 

προγράμματος EViews 7.1. για όλη τη χρονική περίοδο από 01.2005 έως και 06.2015. Η 

σχέση που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι η 3.7, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο 3
ο
 Κεφάλαιο. Στον Πίνακα 7 φαίνονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν. 

Πίνακας 7: Σχέση απόδοσης και συνολικού κινδύνου 

 

Η παράμετρος γ εκφράζει τη σχέση μεταξύ της μέσης απόδοσης R j και της τυπικής 

απόκλισης σ j. Από τον Πίνακα 7 βλέπουμε ότι το γ έχει αρνητική τιμή -0.024388. Επειδή γ 
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< 0 η σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης είναι αρνητική, γεγονός που δηλώνει ότι όταν 

αυξάνεται ο κίνδυνος η απόδοση μειώνεται. 

4.4.2 Απόδοση και συστηματικός κίνδυνος:  

Η εκτίμηση της απόδοσης σε σχέση με το συστηματικό κίνδυνο πραγματοποιήθηκε 

παλινδρομώντας  τη σχέση  3.7 για ολόκληρη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο με τη χρήση 

του προγράμματος EViews 7.1. Στα δεδομένα της παλινδρόμησης συμπεριλήφθηκαν οι 

μηνιαίες αποδόσεις για καθένα από τα 21 εξεταζόμενα μετοχικά ΑΚ εσωτερικού, καθώς και 

οι αντίστοιχες μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα αποτελέσματα της εν λόγω παλινδρόμησης: 

Πίνακας 8: Σχέση απόδοσης και συστηματικού κινδύνου. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 

8, η τιμή του β είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% για όλα τα 

εξεταζόμενα ΑΚ της περιόδου 01.2005 -06.2015. 

Η τιμή του β για το σύνολο των μετοχικών ΑΚ εσωτερικού παρουσιάζεται μικρότερη της 

μονάδας (β < 1), γεγονός που δηλώνει ότι οι μεταβολές των εξεταζόμενων ΑΚ είναι 
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μικρότερες από αυτές του Γενικού δείκτη. Τη μεγαλύτερη τιμή β (0.980972) εμφανίζει το 

ΑΚ Piraeus Domestic Equity Fund (19), ενώ τη μικρότερη τιμή β (0.53228) φέρει το ΑΚ 

INTERLIFE Domestic Balanced Fund (6). Σύμφωνα με τον Πίνακα 8, κανένα από τα 

εξεταζόμενα ΑΚ δεν παρουσιάζουν β μεγαλύτερο της μονάδας (β>1), γεγονός που 

συνεπάγεται πως κανένα από 21 ΑΚ δεν παρουσιάζει μεταβολές μεγαλύτερες από αυτές του 

Γενικού Δείκτη. 

Τέλος, ο συντελεστής R
2
 (R-squered) εμφανίζει υψηλές τιμές για όλα τα μετοχικά ΑΚ 

εσωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές του εμφανίζονται μεγαλύτερες του 81%, γεγονός 

που δηλώνει τη καλή προσαρμογή του υποδείγματος στα στοιχεία. Όσο αφορά το 

συντελεστή α, η τιμή του εμφανίζεται στατιστικά μη σημαντική σχεδόν για το σύνολο των 

εξεταζόμενων ΑΚ. 

Στον Πίνακα 9 που παρουσιάζεται στη συνέχεια επιχειρείται η κατάταξη των μετοχικών ΑΚ 

εσωτερικού για όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Στις στήλες του πίνακα 

παρουσιάζονται ο συντελεστής βήτα (β), η τυπική απόκλιση (σ), καθώς και ο συντελεστή 

μεταβλητότητας , όπως αυτοί υπολογίστηκαν στις προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου. Οι 

αριθμοί στις αγκύλες παρουσιάζουν τον αριθμό του αντίστοιχου ΑΚ. Ο Πίνακας 9 είναι 

ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά. Η κατάταξη βάση κριτηρίου επικινδυνότητας 

παρατίθεται κατά αύξουσα σειρά, δηλαδή από το ΑΚ με το μικρότερο κίνδυνο έως και το 

ΑΚ με το μεγαλύτερο. 
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Πίνακας 9: Κατάταξη Αμοιβαίων Κεφαλαίων βάση κριτηρίου επικινδυνότητας 

 

Σύμφωνα με τη κατάταξη του Πίνακα 9, τα ΑΚ ταξινομούνται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο 

βάσει των αποτελεσμάτων του συντελεστή β και της τυπικής απόκλισης (σ), η κατάταξη των 

οποίων παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις. Αντίθετα, η κατάταξη σύμφωνα με το συντελεστή 

μεταβλητότητας (CV), στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δίνει διαφορετική ταξινόμηση για 

τα εξεταζόμενα μετοχικά ΑΚ εσωτερικού. 

Έτσι,  κατά το συντελεστή β και τη τυπική απόκλιση (σ) το μικρότερο κίνδυνο παρουσιάζει 

το ΑΚ INTERLIFE Domestic Balanced Fund (6), το οποίο σύμφωνα με το συντελεστή 

μεταβλητότητας (CV) παρουσιάζει το μεγαλύτερο κίνδυνο. Βάσει του συντελεστή  β, το ΑΚ 

που φέρει το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι το Piraeus Domestic Equity Fund (19). Για το ΑΚ 

Piraeus Domestic Equity Fund (19) η τυπική απόκλιση (σ) δίνει παρόμοια κατάταξη με το 
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συντελεστή  β, ενώ σύμφωνα με το συντελεστή μεταβλητότητας (CV) το εν λόγω ΑΚ 

παρουσιάζεται ως ΑΚ μεσαίου κινδύνου. 

 

4.5 Δείκτες Αξιολόγησης  

 

Σε αυτό το σημείο επιχειρείται η αξιολόγηση της αποδοτικότητας που έχουν επιτύχει τα 21 

εξεταζόμενα μετοχικά ΑΚ εσωτερικού για τη χρονική περίοδο 01.2005 – 06.2015. Η εν λόγω 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρήση των δεικτών Treynor, Sharpe και Jensen, οι 

οποίοι έχουν αναλυθεί εκτενέστερα στο 3
ο
 Κεφάλαιο. Έτσι, οι δείκτες Treynor και Sharpe 

υπολογίζονται  βάσει των σχέσεων 3.8 και 3.9, ενώ η εκτίμηση των δεικτών αυτών έγινε με 

το υπολογιστικό πρόγραμμα Excel 2013.Για την εκτίμηση του δείκτη Jensen 

χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πρόγραμμα Εviews 7.1. Ο δείκτης  Jensen, οποίος 

αποτελεί μία εναλλακτική προσέγγιση αναφορικά με την αξιολόγηση των ΑΚ,  υπολογιστικέ 

βάσει της εξίσωσης 3.10. 

Για την εκτίμηση των προαναφερθέντων δεικτών οι μετρήσεις στις εξισώσεις 

πραγματοποιήθηκαν ως εξής: 

● Rj μετρά τη μέση μηνιαία απόδοση για καθένα από τα 21 εξεταζόμενα 

μετοχικά ΑΚ εσωτερικού για την εξεταζόμενη περίοδο, 

● RFR εκφράζει την αντίστοιχη μέση μηνιαία απόδοση του 10ετούς 

Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, 

● Rm είναι η αντίστοιχη μέση μηνιαία απόδοση του Γενικού Δείκτη, 

● το βj , σj  αποτελούν το συντελεστή β και τη τυπική απόκλιση αντίστοιχα, 

μεγέθη που έχουν ήδη εκτιμηθεί και παρουσιαστεί στις ανωτέρω ενότητες του 

κεφαλαίου. 

Στο Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δεικτών Treynor, Sharpe και Jensen 

για τη χρονική περίοδο 01.2005 – 06.2015. Για το δείκτη Jensen πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

στατικής σημαντικότητας για το συντελεστή α. Στις αγκύλες δίδεται το αντίστοιχο Prob. Του 

συντελεστή α, ενώ η σήμανση με αστερίσκο (*) δηλώνει το γεγονός ότι ο συντελεστής α 

είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 1%, 5% ή 10%. 
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Πίνακας 10 : Δείκτες Treynor, Sharpe, Jensen για το χρονικό διάστημα 01.2005 – 

06.2015 

 

 

Όπως γίνεται φανερό από τα αποτελέσματα που προκύπτουν σύμφωνα με τον Πίνακα 10 η 

συντριπτική πλειοψηφία των ΑΚ παρουσιάζουν αρνητικούς δείκτες Treynor και Sharpe για 

την εξεταζόμενη περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει καλή διαχείριση και αποδοτικότητα. 

Εξαίρεση αποτελούν μόνο πέντε (5)  από τα εξεταζόμενα ΑΚ τα οποία παρουσιάζουν 

θετικούς δείκτες Treynor και Sharpe. 

Οι αρνητικές τιμές που προκύπτουν από την εκτίμηση των δεικτών Treynor και Sharpe 

δηλώνουν ότι τα συγκεκριμένα ΑΚ παρουσιάζουν απόδοση αρνητική ή μικρότερη της 
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απόδοσης του 10ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου. Τέλος, όσο μεγαλύτεροι είναι οι 

εν λόγω δείκτες για ένα ΑΚ, τόσο καλύτερη είναι η διαχείριση του συγκεκριμένου ΑΚ σε 

σχέση με τα υπόλοιπα ΑΚ που παρουσιάζουν μικρότερες τιμές. 

Ο συντελεστής Jensen για να έχει πραγματική αξία θα πρέπει ο συντελεστής α να είναι 

στατιστικά σημαντικός για καθένα από τα 21 εξεταζόμενα μετοχικά ΑΚ εσωτερικού. 

Υπενθυμίζουμε ότι, ο συντελεστής α είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 1%, 5% ή 10%. 

Όσο αφορά την εκτίμηση του συντελεστή α, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 12 

έχει πραγματική αξία μόνο για τέσσερα (4) από τα εξεταζόμενα ΑΚ, όπου είναι θετικός και 

στατιστικά σημαντικός. 

Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής α του δείκτη  Jensen είναι θετικός και στατιστικά 

σημαντικός, σε επίπεδο 5 % για τα ΑΚ CPB Hellenic Equity (8), Alpha Aggressive Strategy 

Greek Equity Fund (13), Alpha Trust Hellenic Equity Fund (16). Ενώ, για το ΑΚ Allianz 

Aggressive Strategy Domestic Equity Fund (5) είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός, σε 

επίπεδο 10%. Καθώς ο συντελεστής α παρουσιάζεται θετικός και στατιστικά σημαντικός η 

απόδοση των εν λόγω ΑΚ είναι μεγαλύτερη από αυτή του χαρτοφυλακίου της αγοράς, και 

άρα ο διαχειριστής των ΑΚ πέτυχε καλύτερη απόδοση από αυτή που ανέμενε με βάση το 

συστηματικό κίνδυνο που ανέλαβε. 

Για τα υπόλοιπα 17 εξεταζόμενα μετοχικά ΑΚ εσωτερικού ο συντελεστής α είναι στατιστικά 

ασήμαντος και επομένως ίσος με τα μηδέν (0). Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι η απόδοση των 

ΑΚ είναι ίδια με αυτή της αγοράς και άρα οι διαχειριστές των συγκεκριμένων ΑΚ πέτυχαν 

την αναμενόμενη απόδοση με βάση το συστηματικό κίνδυνο που ανέλαβαν. 

Στον Πίνακα 11 που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζεται η κατάταξη των 21 ΑΚ βάσει 

των κριτήριων αποδοτικότητάς, όπως αυτή προκύπτει από  την εκτίμηση των δεικτών 

Treynor, Sharpe και Jensen. Στον πίνακα δίδονται οι τιμές των εν λόγω δεικτών για καθένα 

από τα εξεταζόμενα ΑΚ καθώς και αυτές της Μέσης Μηνιαίας Απόδοσης (σj ) για το χρονικό 

διάστημα 01.2005 – 06.2015. Οι τιμές στις αγκύλες αντιστοιχούν στους αριθμούς των 

εξεταζόμενων ΑΚ, όπως αυτοί έχουν δοθεί σε παραπάνω πίνακες του κεφαλαίου. Ο Πίνακας 

11 είναι ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά, δηλαδή από το ΑΚ με τη χειρότερη 

αποδοτικότητα προς το ΑΚ με τη καλύτερη. Αναφορικά με τη κατάταξη που προκύπτει 

βάσει του δείκτη Jensen, στις αγκύλες όπου δεν αναγράφεται ο αριθμός του αντίστοιχου ΑΚ 



57 
 

σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν μέρος στην κατάταξη, καθώς τα εν λόγω ΑΚ παρουσιάζουν 

συντελεστή α στατιστικά ασήμαντο. 

 

 

 

Πίνακας 11: Κατάταξη των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων βάσει κριτηρίων 

αποδοτικότητας χρονική περίοδος 01.2005 – 06.2015 

 

Σύμφωνα με τη κατάταξη του Πίνακα 11 τα αποτελέσματα της Μέσης Μηνιαίας Απόδοσης 

(σj) καθώς και των δεικτών Treynor και Sharpe δίδουν παρόμοια κατάταξη από πλευράς 

αποδοτικότητας.  Συγκεκριμένα, στη τελευταία θέση έρχεται το ΑΚ International Hellenic 

Equity Fund (1), στην 18
η
 θέση το ΑΚ  Delos Blue Chips - Greek Equities Fund (20), στη 15

η
 

το ΑΚ Attica Domestic Equity (4),στη 12
η
 θέση το Citifunds Equity Mutual Fund – Domestic 

(2), στην 8
η
 θέση το ΑΚ CPB Hellenic Equity (8), στην 7

η 
θέση το ΑΚ Allianz Aggressive 
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Strategy Domestic Equity Fund (5), στην 6
η
 θέση το ΑΚ Piraeus Dynamic Companies 

Domestic Equity Fund (7), ενώ στη 5
η
 θέση το ΑΚ INTERLIFE Domestic Balanced Fund 

(6). Η συγκεκριμένη κατάταξη των προαναφερθέντων αμοιβαίων κεφαλαίων προκύπτει  ίδια 

τόσο με τους δείκτες Treynor και Sharpe όσο και με τη Μέση Μηνιαία Απόδοση (σj). 

Οι δείκτες Treynor και Sharpe παρουσιάζουν ακριβώς ίδια για όλα τα εξεταζόμενα μετοχικά 

ΑΚ εσωτερικού. Έτσι, στη 1
η
 θέση σύμφωνα και με τους δύο δείκτες έρχεται το ΑΚ Alpha 

Trust Hellenic Equity Fund (16), στη 2
η
 θέση το ΑΚ Alpha Aggressive Strategy Greek 

Equity Fund (13) και στη 3
η
 θέση το ΑΚ  CPB Hellenic Equity (8). Η Μέση Μηνιαία 

Απόδοση (σj) δίνει παρόμοια κατατάξη για συγκεκριμένα ΑΚ με το ΑΚ Alpha Aggressive 

Strategy Greek Equity Fund (13) να καταλαμβάνει τη 1
η
 θέση και το ΑΚ ΑΚ Alpha Trust 

Hellenic Equity Fund (16) τη 3
η
 θέση από πλευράς αποδοτικότητας για την εξεταζόμενη 

χρονική περίοδο. 

Για το σύνολο των υπόλοιπων εξεταζόμενων ΑΚ τόσο η Μέση Μηνιαία Απόδοση (σj) όσο 

και οι δείκτες Treynor και Sharpe, παρουσιάζουν πολύ μικρές αποκλίσεις στη κατάταξη που 

δίδουν για τα εξεταζόμενα ΑΚ, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη 

διαφοροποίηση στα δεδομένα του δείγματος. 

Τέλος, σύμφωνα με τη κατάταξη που προκύπτει από την εκτίμηση του δείκτη Jensen τη 1
η
 

θέση κατέχει το ΑΚ Alpha Aggressive Strategy Greek Equity Fund (13), τη 3
η
 θέση το το 

ΑΚ  CPB Hellenic Equity (8), τη 4
η
 θέση το ΑΚ Alpha Trust Hellenic Equity Fund (16) και 

τέλος την 6
η
 θέση το ΑΚ Allianz Aggressive Strategy Domestic Equity Fund (5). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, η κατάταξη που δίνει ο δείκτης Jensen δεν διαφέρει κατά πολύ από 

την κατάταξη που δίδουν οι δείκτες Treynor και Sharpe. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στην Ελλάδα ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 1972. 

Ενώ πλέον,  η σύσταση των ΑΚ γίνεται με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες 

σχετίζονται με τους Οργανισμούς συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται σαφές ότι ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα μας 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα αυτόν των ΟΣΕΚΑ. Γεγονός που συνεπάγεται την 

εισαγωγή των εν λόγω Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία. Σήμερα, η 

λειτουργία των ΑΚ στην Ελλάδα ρυθμίζεται από το Νόμο 4099/2012. 

Από τη άλλη πλευρά, ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχει ένα πλήθος 

πλεονεκτημάτων στους επενδυτές που τα επιλέγουν. Αρχικά, η διαχείριση τους εκτελείται 

από έμπειρους διαχειριστές, ενώ παρέχουν στους επενδυτές ένα καλά διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. 

Επιπρόσθετα, τους δίνεται η δυνατότητα της άμεσης ρευστοποίησης των χρημάτων που 

έχουν επενδύσει. Στις μέρες, οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων ποικίλουν ανάλογα με 

τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους. 

Στη παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιολόγηση της επίδοσης 21 μετοχικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων εσωτερικού. Το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα είναι η τελευταία δεκαετία, 

δηλαδή το δείγμα περιλαμβάνει εκείνα τα αμοιβαία κεφάλαια που  λειτουργούσαν καθ’ όλη 

τη διάρκεια από 01.2005 έως και 06.2015. Αναφορικά με την πορεία των αμοιβαίων 

κεφαλαίων κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρατηρείται αλλαγή της στάσης των 

επιλογών των επενδυτών ιδίως μετά το 2011, αλλά και μείωση του συνολικού αριθμού των 

αμοιβαίων κεφαλαίων από τις αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης, (Α.Ε.Δ.Α.Κ). 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκαν οι κλασικοί δείκτες αξιολόγησης Treynor, Sharpe, και Jensen. 

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης έδειξαν ότι, η σχέση μεταξύ κινδύνου και 

απόδοσης είναι αρνητική, γεγονός που δηλώνει ότι όταν αυξάνεται ο κίνδυνος η απόδοση 

μειώνεται. Όσο αφορά τις μέσες μηνιαίες αποδόσεις των εξεταζόμενων αμοιβαίων 

κεφαλαίων, φαίνεται να παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις, με το σύνολο των αποδόσεων 

των αμοιβαίων κεφαλαίων να κυμαίνονται κάτω του ΓΔ και άνω του δείκτη FTSE/XA LC 

για το χρονικό διάστημα 01.2005-06.2015.  
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Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων, για την εξεταζόμενη περίοδο, παρουσιάζει τιμή β<1, 

η οποία είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι οι μεταβολές των εξεταζόμενων ΑΚ είναι μικρότερες από αυτές του Γενικού 

δείκτη  και για τα 21 μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού. 

Σύμφωνα με τη κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων  βάση του κριτηρίου επικινδυνότητας, 

τα αμοιβαία κεφάλαια ταξινομούνται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο βάσει των αποτελεσμάτων 

του συντελεστή β και της τυπικής απόκλισης (σ), η κατάταξη των οποίων παρουσιάζει μικρές 

αποκλίσεις. Ενώ, η κατάταξη σύμφωνα με το συντελεστή μεταβλητότητας (CV) παρουσιάζει 

αποκλίσεις δίνοντας  στη πλειοψηφία των περιπτώσεων  διαφορετική ταξινόμηση.  

Από την άλλη πλευρά, η κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τη μηνιαία τους 

απόδοση  αλλά και με τους δείκτες Treynor και Sharpe παρουσιάζει αμελητέες αποκλίσεις, 

δίδοντας ίδια ή παρόμοια κατάταξη για τα εξεταζόμενα αμοιβαία κεφάλαια. Εντούτοις, ο 

δείκτης Jensen έχει πραγματική αξία για  μόνο  τέσσερα (4) από τα 21 αμοιβαία κεφάλαια 

του δείγματος, παρουσιάζοντας συντελεστή α θετικό και στατικά σημαντικό σε επίπεδο 5% 

και 10%. 

Εν κατακλείδι, περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων της 

παρούσας εργασίας θα μπορούσε πραγματοποιηθεί με τη χρήση επιπρόσθετων μοντέλων 

αξιολόγησης της επίδοσης τους για το χρονικό διάστημα που εξετάζεται. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα μοντέλα  Henriksson & Metron (1981) και Fama & French (1993), τα οποία 

θα μπορούσαν αν επαληθεύσουν ή όχι τα αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής μελέτης. 

 

 

 

 

 
 

 



61 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Ελληνική βιβλιογραφία 

Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, (2009), Ανάλυση Επενδύσεων και 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», εκδόσεις Rosili. 

Δούμπος, Κ, Ζουπουνίδης, Κ, και Κοσμίδου, (2004), Τεχνικές  Απόφασης  με πολλαπλά  

κριτήρια, Αθήνα, Εκδόσεις κλειδάριθμος, σελ.213 – 222. 

Κουτρούκης Α.  Θεόδωρος, (1995),  «Αμοιβαία Κεφάλαια, Πρακτικά Θέματα», εκδόσεις 

Ρουχώτας ΔΗΜ.-FORUM, σελ.35-39. 

Μαλινδρέτου Π.  Βασιλική, (2002),  Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, εκδόσεις 

Παπαζήση. 

Μούζουλα Αντ. Σπήλιου, (1996), « Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων στην 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ 36-39. 

Νούλας Γ.  Αθανάσιος, (2006), Αγορές  Χρήματος  και  Κεφαλαίου.  

Πετράκη Κωνσταντίνα, Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος , Αξιολόγηση και  Διαχείριση 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Θεωρητική ΚΑΙ Εμπειρική Προσέγγιση, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 

σελ 85-120. 

Εφημερής της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 250/20-12-2012, Ν.4099/2012. 

 

Ξένη βιβλιογραφία 

Fredman J Albert., Russ Wiles, (1998), “How Mutual Funds Work”, 2nd Edition,NYIF. 

Jacobs Bruce, (1994),  “All about Mutual Funds”, Probus Publications. 

Hall D Alvin., (2000),  “Getting started in Mutual Funds”,  Wiley. 

Haslem John A., (2003), “Mutual Funds, Risk and Performance Analysis for Decision 

Making”, Blackwell Publishing, pp 23 -126. 



62 
 

Sharpe F William., (1997), Morningstar's Performance Measures  

Szylar Christian, “UCITS Handbook”, 1st Edition, Wiley.   

 

Δικτυακές Διευθύνσεις  

Alfi, http://www.alfi.lu/ 

“Asset Management in Europe”, April 2015, EFAMA, pp. 11-13, Διαθέσιμο: 

http://www.efama.org/statistics/SitePages/European%20Monthly%20Industry%20Fact%

20Sheet.aspx 

ATHEXGROUP, http://www.helex.gr/el/ 

Bloomberg, http://www.bloomberg.com/europe  

CYLAW, http://www.cylaw.org/ 

“ Distributing our Knowledge, Fund distribution : UCITS and AIFs”, PwC, pp. 15-16, 

Διαθέσιμο: http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-distribution-knowledge-

12-05-2014-1.pdf  

Europa, www.europa.eu 

Fidessa Regulation Matters, www.regulation.fidessa.com 

  “Open Architecture”, Eurobank, σελ. 1-3, Διαθέσιμο: 

http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1179&mid=1000&lang=gr 

STANDARD & POOR’S,www.standardandpoors.com 

“Trends in cross-border fund distribution”, PwC Luxemburg podcast, Διαθέσιμο: 

https://www.pwc.lu/en/podcast/docs/pwc-podnotes-funddistribution.pdf 

“UCITS Funds – Global Opportunities for Promoters and Investors”, CURTIS, October 

2009, pp. 2-3, Διαθέσιμο: 

http://www.curtis.com/siteFiles/Publications/C843EF88A3B71EC0E2C4E179A71C9072

.pdf   

http://www.alfi.lu/
http://www.efama.org/statistics/SitePages/European%20Monthly%20Industry%20Fact%20Sheet.aspx
http://www.efama.org/statistics/SitePages/European%20Monthly%20Industry%20Fact%20Sheet.aspx
http://www.bloomberg.com/europe
http://www.cylaw.org/
http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-distribution-knowledge-12-05-2014-1.pdf
http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-distribution-knowledge-12-05-2014-1.pdf


63 
 

«Ενημερωτική σειρά άρθρων», Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Διαθέσιμο: 
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«ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014», Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αθήνα 2015, Διαθέσιμο: 

http://www.hcmc.gr/aweb/files/Annual_Reports/files/Annual%20Report%202014_1.pdf 

«Κατευθυντήριες γραμμές για αρμόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ», esma, 

Διαθέσιμο: http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-0011-01-00-enel.pdf 
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