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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για τους επενδυτές αλλά και τους επαγγελματίες διαχειριστές, η διάρθρωση και διαχείριση 

χαρτοφυλακίου αποτελούν μια επίπονη αλλά ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια. Όπως είναι 

γνωστό όμως δεν υπάρχουν κανόνες για την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων με 

σίγουρα κέρδη. Για τη σωστή αξιολόγηση μιας επένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 

η αναμενόμενη απόδοσή της όσο και ο κίνδυνος στον οποίο έχει εκτεθεί ο επενδυτής. 

Στην παρούσα διπλωματική καταβάλλεται προσπάθεια να δοθεί όσο το δυνατόν μια 

επαρκής περιγραφή για τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου χαρτοφυλακίου, να γίνει 

αναφορά στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται, καθώς και παρουσίαση των συνηθέστερων 

μέτρων για την αξιολόγηση τους. 

Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στα προβλήματα που παρουσιάζουν τα μέτρα για την 

αξιολόγηση της απόδοσης και εφαρμογή των μέτρων σε δεκαπέντε μεγάλα και 

αναγνωρισμένα funds που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες προκειμένου να 

συγκριθούν και να αξιολογηθούν οι αποδόσεις τους. 

Ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επαγγελματία, 

πρέπει να επιλέγεται το fund το οποίο ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά απόδοσης και 

κινδύνου που αντιστοιχούν στο προφίλ του.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των 

δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από 

τις επιχειρήσεις και από τις τράπεζες. 

Χωρίς καμιά αμφιβολία, τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για όλους τους επενδυτές. 

Χαρακτηρίστηκαν από συνεχή αβεβαιότητα, απουσία προβλεψιμότητας, ενώ άλλαξαν ριζικά 

τον τρόπο που οι επενδυτές βλέπουν τα χαρτοφυλάκια και τις επενδύσεις τους. Η περίοδος 

αυτή, επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένα ‘ξεχασμένα’ επενδυτικά μαθήματα, 

υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικά είναι. Μερικά από αυτά είναι: η μεγάλη σημασία της 

διασποράς χαρτοφυλακίου, οι κίνδυνοι του συνδυασμού επενδύσεων και δανεισμού, καθώς 

και η σημασία της επενδυτικής ρευστότητας. 

Στον κόσμο των επενδύσεων λέγεται συχνά ότι τίποτε δεν χαρίζεται. Δηλαδή τα κέρδη 

έρχονται πάντα με ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί 

κάποιος εύκολα να ισχυριστεί ότι αυτό δεν ισχύει πάντα. Γιατί; Για τον απλό λόγο ότι με την 

κατάλληλη επενδυτική διασπορά, ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να αποδώσει καλύτερα και με 

λιγότερο επενδυτικό κίνδυνο. Ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς διαφοροποίηση που επενδύει σε μια ή 

δυο μετοχές αναλαμβάνει σημαντικό επενδυτικό κίνδυνο και στην πραγματικότητα δεν 

διαφέρει και πολύ από ένα συνηθισμένο στοίχημα. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η διαχείριση κινδύνου (risk management) έχει 

γίνει μία από τις κύριες ανησυχίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ο λόγος είναι ότι 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Πράγματι, αυτό που διακρίνει τις σύγχρονες οικονομίες από αυτές του παρελθόντος είναι η 

νέα δυνατότητα για τον εντοπισμό του κινδύνου, τη μέτρησή του, την εκτίμηση των 

συνεπειών του και στη συνέχεια τη λήψη ανάλογων μέτρων, όπως είναι ο μετριασμός του 

(Crouhy et al, 2006). 

Όσον αφορά στη διαχείριση κινδύνου, υπάρχει μια σχετική διαμάχη ανάμεσα στους 

μελετητές. Κάποιοι θεωρούν ότι αναπτύχθηκε από τους ακαδημαϊκούς ενώ κάποιοι άλλοι 

υποστηρίζουν ότι οι πραγματικές ανάγκες του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού 

περιβάλλοντος ήταν εκείνες που οδήγησαν στην επιτάχυνση και στη διεύρυνση της 

πρακτικής του (Συριόπουλος, 2008).. 

Πολλοί επενδυτές έσπευσαν να αναθεωρήσουν την ανάγκη για τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου επειδή κατά τη διάρκεια του 2008 και ειδικά μετά από την κατάρρευση της 

επενδυτικής τράπεζας Lehman, όλες οι επενδυτικές κατηγορίες εκτός από τα Κυβερνητικά 
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Χρεόγραφα, κινήθηκαν μαζί πτωτικά με ψηλή συσχέτιση. Φυσικά, αυτό δεν θα έπρεπε να 

αποτελέσει έκπληξη. Ιστορικά,  σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι επενδυτές ρευστοποιούν 

ταυτόχρονα πολλές κατηγορίες επενδύσεων αναζητώντας μόνο τις πιο ασφαλείς όπως τα 

κυβερνητικά ομόλογα των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το 

φαινόμενο δεν διαρκεί για πολύ. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της διαφοροποίησης ενός 

χαρτοφυλακίου είναι μακροπρόθεσμα και οι επενδυτές δεν πρέπει να αποτρέπονται από 

μικρές περιόδους αστάθειας που συνήθως αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση απέδειξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 

αξιόπιστων δεικτών για τη μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και έχει δώσει μεγάλη 

προσοχή στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε όλο τον 

κόσμο. Έχει προταθεί μια μεγάλη ποικιλία μέτρων κινδύνου στην ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική λογοτεχνία. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συμπεριφορά δεκαπέντε μεγάλων funds, από 

διαφορετική κατηγορία το καθένα, για χρονική περίοδο από το έτος ίδρυσής του καθενός έως 

τον Ιούλιο του 2016. Για την ανάλυσή τους χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες Sharpe, Treynor, 

Sortino, Information και Modified Sharpe με δεδομένα που βρέθηκαν από την σελίδα Yahoo 

Finance. Οι  δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω υπολογίστηκαν για κάθε έτος ξεχωριστά 

ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της απόδοσής τους κατά την διάρκεια των ετών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ–ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η διαχείριση επενδύσεων αναπτύχθηκε στα τέλη του 1950. Είναι προέκταση της 

χρηματοοικονομικής θεωρίας, δεν αφορά στις επενδύσεις μεμονωμένα αλλά, από ένα πλήθος 

επενδύσεων επιλεγεί τον κατάλληλο συνδυασμό με τη μέγιστη απόδοση. Βρίσκει άμεση 

εφαρμογή σε χρεόγραφα. Η θεωρία χαρτοφυλακίου προτάθηκε από τον Markowitz (1952) και 

αφορούσε στον καθορισμό του άριστου χαρτοφυλακίου. Με τον όρο διαχείριση 

χαρτοφυλακίου εννοούμε τις απαραίτητες ενέργειες που ο κάθε επενδυτής πρέπει να 

πραγματοποιήσει, για κάθε χαρτοφυλάκιο που δημιουργεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το 

επενδεδυμένο κεφάλαιο. Ορίζεται ως η διαδικασία συνδυασμού διαφόρων χρεογράφων σε 

ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο δημιουργείται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επενδύτη, η 

παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου αυτού και η αποτίμηση της απόδοσης του.  

Η διαχείριση Χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία στάδια δραστηριοτήτων:  

 Ανάλυση αξιόγραφων: από τα διαθέσιμα χρεόγραφα εξετάζονται αυτά τα οποία 

προβλέπονται να έχουν μεγαλύτερη απόδοση.  

 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου: κατά τη διαδικασία αυτή υπολογίζεται η απόδοση ενός 

χαρτοφυλακίου και οι πιθανότητες κινδύνου του.  

 Επιλογή Χαρτοφυλακίου: στο τελευταίο αυτό στάδιο, από τα χαρτοφυλάκια τα οποία 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σε σχέση με την απόδοσή τους, επιλέγεται ένα που θα 

ταιριάζει στα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του επενδυτή. 

 

1.2   Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Μοντέλα αποτίμησης 

 

1.2.1 Παραδοσιακή και σύγχρονη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου   

 

Η παραδοσιακή διαχείριση χαρτοφυλακίου έχει να κάνει κυρίως με τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου το οποίο θα απαρτίζεται από μια ευρεία ποικιλία 

χρεογράφων. Οι διαχειριστές παραδοσιακών χαρτοφυλακίων αποστρέφονται τον κίνδυνο για 

αυτό και επιθυμούν να επενδύουν σε γνωστές, καθιερωμένες εταιρείες για τρεις λόγους. 

Πρώτον μια επένδυση σε αυτές θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη. Δεύτερον οι έμπειροι 

διαχειριστές, επιδιώκουν να επενδύουν σε μεγάλες εταιρείες επειδή τα χρεόγραφα αυτών των 
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επιχειρήσεων είναι πιο εύκολα ρευστοποιήσιμα και διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες. Τρίτον 

οι διαχειριστές των παραδοσιακών χαρτοφυλακίων προτιμούν τις γνωστές εταιρείες επειδή 

λόγω της φήμης τους είναι ευκολότερο να πείσουν τους πελάτες να επενδύσουν σε αυτές. Η 

μοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιεί αρκετά βασικά στατιστικά μέτρα για την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου για το χαρτοφυλάκιο. Η στατιστική διαφοροποίηση αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στην επιλογή χρεογράφων για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου.  

 

1.2.2  Το μοντέλο του Markowitz (1952) 

 

O Markowitz (1952) θεωρείται ο θεμελιωτής της Σύγχρονης  Θεωρίας του 

Χαρτοφυλακίου, καθώς εισήγαγε έναν νέο τρόπο προσέγγισης των επενδύσεων. 

Δημιούργησε ένα μοντέλο κατασκευής αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, που αποτελείται 

από διάφορες μετοχές. Η πρωτοτυπία αυτού του μοντέλου, το οποίο αποτέλεσε επανάσταση 

στις μέχρι τότε επενδυτικές πρακτικές, ήταν ότι εισήγαγε την έννοια του κινδύνου που 

επηρεάζει τις αποφάσεις του μέσου επενδυτή. Σύμφωνα με τη Σύγχρονη Θεωρία, ο μέσος 

επενδυτής προσπαθεί και να μεγιστοποιήσει την προσδοκώμενη απόδοση και να 

ελαχιστοποιήσει την αβεβαιότητα, δηλαδή τον κίνδυνο.  

Σαν αποτέλεσμα σήμερα ένας αναλυτής/επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα 

εργαλεία για να δημιουργήσει αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια τα οποία ταιριάζουν απόλυτα 

στις δικές του προτιμήσεις. Αρχικά λοιπόν θα εισάγουμε την έννοια απόδοσης μιας 

επένδυσης ξεκινώντας από το τύπο: 

Ιστορική (r) απόδοση επένδυσης  
 1 0

0

P P D
r

P

 
  

όπου  

0P  είναι το κεφάλαιο που επενδύθηκε στην αρχή της περιόδου (χρόνου διακράτησης), 
1P  

είναι το κεφάλαιο που θα αποδοθεί στο τέλος του χρόνου διάκρατησης και D  το μέρισμα που 

εισπράξαμε κατά την περίοδο διακράτησης (εδώ είναι μηδενικό καθώς θεωρείται πως δεν 

υπάρχουν μερίσματα). 

Η αναμενόμενη (μέση) απόδοση μιας επένδυσης Ε(r) σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 

δίνεται ορίζεται ως εξής: 

1

1
( )

i
rr E r

v



 

    

Όπου ir = η απόδοση τη χρονική περίοδο i και ν είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων. 
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Η μεθοδολογία αυτή, δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε την αναμενόμενη απόδοση μιας 

επένδυσης προσεγγίζοντάς την με το μέσο όρο των προηγούμενων αποδόσεων. Είναι όμως 

επαρκής η μέθοδος αυτή; Θα μας απαλλάξει από οποιονδήποτε αναμενόμενο κίνδυνο; 

Η αβεβαιότητα που προκύπτει, είναι ουσιαστικά η πιθανότητα να διαφέρουν οι 

πραγματικές αποδόσεις από τις αναμενόμενες ή προσδοκώμενες.  Υπολογίζεται στατιστικά 

ως το ποσοστό της διακύμανσης των αποδόσεων γύρω από μία αναμενόμενη μέση απόδοση 

και μετριέται με τη διακύμανση ( 2
 , variance) ή την τυπική απόκλιση (σ, standard 

deviation). 

Εάν λοιπόν ir  η απόδοση της επένδυσης και Ε(r) η μέση απόδοση της επένδυσης, ο 

αλγεβρικός τύπος της διακύμανσης είναι:  

 
2

2

1

( )
i
r E r








  

Η διασπορά μιας τυχαίας μεταβλητής περιγράφεται και από την τυπική απόκλιση.  

Άλλωστε η τυπική απόκλιση ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. 

2
   

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για τη σύγκριση δύο διαφορετικών 

επενδύσεων χρειαζόμαστε μία μέτρηση όχι μόνο της αναμενόμενης μέσης απόδοσης αλλά και 

μια μέτρηση της αβεβαιότητας, του κινδύνου δηλαδή μίας επένδυσης. 

 

1.2.3 Το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών (C.A.P.M.)  

 

Σε μια προσπάθεια να απλοποιήσουν το μοντέλο Markowitz και να το επεκτείνουν οι  

Treynor (1961,1962), Sharpe (1964), Lintner (1965) και Mossin (1966), ανέπτυξαν το 

μοντέλο C.A.P.M.  

Με τη μέθοδο Markowitz ο επενδυτής πρέπει να υπολογίσει την αναμενόμενη απόδοση 

και τη διακύμανση. Οι βασικές υποθέσεις κάτω από τις οποίες ισχύει το μοντέλο είναι οι 

παρακάτω:  

α. Οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο και μεγιστοποιούν την αναμενομένη 

χρησιμότητα τους με βάση τον πλούτο στο τέλος της κάθε περιόδου.  

β. Μεταξύ δύο όμοιων, κατά τα άλλα, χαρτοφυλακίων, οι επενδυτές θα επιλέξουν εκείνο με 

τη μεγαλύτερη αναμενομένη απόδοση και τη μικρότερη τυπική απόκλιση.  

γ. Τα περιουσιακά στοιχειά είναι άπειρα, διαιρετά και εύκολα ρευστοποιήσιμα χωρίς να 

υπάρχει κόστος συναλλαγών.  
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δ. Υπάρχει ελεύθερη και ομοιόμορφη πρόσβαση στη διαθέσιμη πληροφόρηση χωρίς κόστος.  

ε. Υπάρχει ένα επιτόκιο δίχως κίνδυνο στην αγορά το οποίο είναι το ίδιο για όλους τους 

επενδυτές και με το οποίο κάθε επενδυτής μπορεί να δανειστεί ή να δανείσει χρήματα.  

ζ. Δεν υπάρχει φορολογία  

η. Οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και έχουν ομοιογενείς προσδοκίες όσον αφορά στην 

απόδοση και στον κίνδυνο των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχειών.  

θ. Κανένας επενδυτής δεν μπορεί να επηρεάσει την αγορά προς την κατεύθυνση που θα 

ήθελε, αγοράζοντας ή πουλώντας περιουσιακά στοιχειά.  

Αν εξετάσει κανείς αυτές τις προϋποθέσεις βλέπει ότι το Μοντέλο Αποτίμησης 

Περιουσιακών Στοιχειών περιορίζει την κατάσταση σε μια ακραία περίπτωση, οπού ο  

καθένας έχει τις ίδιες πληροφορίες και όλοι συμφωνούν για τις μελλοντικές προοπτικές των 

μετοχών. Δηλαδή η αγορά είναι τέλεια και δεν υπάρχουν εμπόδια στις επενδύσεις.  

Η σημαντική προσφορά του είναι ότι η αναμενόμενη απόδοση κάθε χρεογράφου δε 

συσχετίζεται με τον κίνδυνο των άλλων αγαθών, αλλά με ένα μέτρο του κινδύνου, τον 

ονομαζόμενο συντελεστή βήτα.  

Ο συντελεστής βήτα αντιπροσωπεύει το συστηματικό κίνδυνο ενός χρεογράφου. Ο 

συνολικός κίνδυνος ενός χρεογράφου, δηλαδή η διακύμανση του χωρίζεται:  

α. στο συστηματικό κίνδυνο (systematic risk)  

β. στο μη συστηματικό κίνδυνο (specific risk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Διάγραμμα 1.  Συνολικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου              

Πηγή: Γ. Π. Αρτίκης 2002 

 

 

1.2.4 Το μοντέλο αντισταθμικής αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών (Α.Ρ.Τ.) 

 

Όπως το C.A.P.M. έτσι και το A.P.T. είναι ένα μοντέλο αποτίμησης χρεογράφων, όταν η 

αγορά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Το μοντέλο αυτό διατυπώθηκε από τον Ross 

(1976). Στην αρχή ήταν μια θεωρία για να στηριχτούν επάνω της κάποια υποδείγματα. 
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Το A.P.T. βασίζεται στο Νόμο της Μοναδικής Τιμής, ο οποίος υποστηρίζει ότι σε 

ισορροπία:  

α. δυο αγαθά (πχ. μετοχές) τα οποία είναι ταυτόσημα δεν είναι δυνατό να πωλούνται  

σε διαφορετικές τιμές και  

β. ένα αγαθό δεν είναι δυνατό να πωλείται σε δυο διαφορετικές αγορές σε διαφορετικές τιμές.  

Ως υπόδειγμα, έχει αρκετές ομοιότητες με το C.A.P.M., αλλά και πολύ ουσιώδεις 

διαφορές. Η πρώτη, ίσως και σημαντικότερη, είναι ότι δεν στηρίζεται σε ακραίες παραδοχές 

για τις προτιμήσεις των επενδυτών. Η μόνη του προϋπόθεση είναι ότι οι επενδυτές προτιμούν 

υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος.  

Το A.P.T. παραδέχεται ότι η απόδοση των μετοχών εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες 

εκτός από την πορεία του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η 

μεταβολή στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΠ), οι μεταβολές στα επιτόκια, το επίπεδο 

του πληθωρισμού κτλ. Στα παραγοντικά μοντέλα ο κίνδυνος αγοράς, ονομάζεται 

παραγοντικός.  

Η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:  

       1 1 2 2i f f i f i f iE R R R R R              

 

όπου 1 2,   είναι η μοναδιαία απόδοση για δεδομένο κίνδυνο, 
1 2,   η ευαισθησία του 

περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με τον κίνδυνο (για κάθε ένα παράγοντα κινδύνου) και 

1 fR   είναι το ασφάλιστρο κινδύνου.  

 

1.3 Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου 

 

Η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου αξιόγραφων είναι συνάρτηση των 

αποδόσεων των αξιόγραφων που το απαρτίζουν. Αναλυτικότερα η αναμενόμενη απόδοση 

ενός χαρτοφυλακίου είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος των αποδόσεων των αξιόγραφων 

που περιλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο. Η στάθμιση κάθε αξιόγραφου είναι ανάλογη του 

ποσοστού του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί σε συγκεκριμένο αξιόγραφο. 

Η απόδοση χαρτοφυλακίου δίνεται από τον τύπο 

1

( ) ( )
i i

E r wE r





  

όπου 
i

w  είναι το ποσοστό του κεφαλαίου που επενδύεται στο αξιόγραφο i. 

Η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου θα μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλουμε 

το ποσοστό που επενδύουμε σε κάθε αξιόγραφο ακόμα και αν κρατήσουμε όμοια διάθρωση 
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στο χαρτοφυλάκιο. Σημειώνεται ότι το άθροισμα των ποσοστών του κεφαλαίου που 

επενδύουμε σε κάθε αξιόγραφο είναι ίσο με τη μονάδα 

Ο κίνδυνος όμως, σε αντίθεση με την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου υπολογίζεται λίγο πιο 

περίπλοκα. 

Ως κίνδυνος μπορεί επίσης να θεωρηθεί η πιθανότητα να υπάρξει ζημία ή κέρδος από την 

επένδυση σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Οι πιθανότητες να υπάρξει κέρδος ή ζημιά είναι 

μεγάλες ή μικρές ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που σχετίζεται μια συγκεκριμένη επένδυση. 

Άλλωστε κάθε επένδυση στηρίζεται στην προσδοκία της απόδοσης. Η απόδοση μιας 

επένδυσης μπορεί να είναι είτε η πρόσθετη εισροή εισοδήματος, είτε η κεφαλαιακή απόδοση. 

Έτσι, άλλες επενδύσεις προσφέρουν πρόσθετο κεφάλαιο και άλλες πιθανή ανατίμηση του 

επενδυόμενου κεφαλαίου. Στη δεύτερη κυρίως περίπτωση η μελλοντική απόδοση δεν είναι εκ 

των πρότερων γνωστή. Πρέπει να διαχωρίσουμε την αναμενόμενη από την 

πραγματοποιούμενη απόδοση. Η αναμενόμενη απόδοση ισοδυναμεί με τον αποδεχόμενο 

κίνδυνο.   

Τα χαρακτηριστικά του κινδύνου είναι ο χρόνος και η μεταβλητότητα. Ο κίνδυνος είναι 

αυξανόμενη συνάρτηση του χρόνου. Όσο περισσότερο είναι το επενδυόμενο κεφάλαιο τόσο 

είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να υπάρξει ζημία. Οι επενδύσεις που δεν έχουν σταθερές 

αποδόσεις στο χρόνο πάντα είναι επικίνδυνες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διάφορα 

αξιόγραφα που συμπεριλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο συνδιακυμαίνονται ή 

συσχετίζονται.  

Αν το χαρτοφυλάκιο μας αποτελούνταν από ένα αξιόγραφο τότε ο κίνδυνος θα 

προερχόταν μόνο από την αβεβαιότητα σχετικά με τις διακυμάνσεις των αποδόσεων του 

αξιόγραφου. Όταν όμως έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ο κίνδυνος προέρχεται από δύο 

πηγές: 

   i. από την αβεβαιότητα σχετικά με τις διακυμάνσεις των αποδόσεων της κάθε μετοχής που 

ανήκει στο χαρτοφυλάκιο, 

   ii. από την αβεβαιότητα σχετικά με τις συνδιακυμάνσεις ή συσχετίσεις των αποδόσεων 

όλων των μετοχών. 

Ο συνολικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου δίνεται αλγεβρικά από τη σχέση:  

2 2 2

p p i i i j i j ij

i j i

w w w


     


      

όπου, ij  είναι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων των στοιχείων i και j.  

Ο διαχειριστής ενός χαρτοφυλακίου, είτε είναι επαγγελματίας και διαχειρίζεται 
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χαρτοφυλάκια που ανήκουν σε τρίτους είτε είναι ιδιώτης και διαχειρίζεται το δικό του 

χαρτοφυλάκιο, έχει δύο κύριους σκοπούς: 

• Να επιτύχει αποδόσεις μεγαλύτερες (ή τουλάχιστον ίσες) με εκείνες που αντιστοιχούν 

σε μια απλή στρατηγική, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου. 

• Να επιτύχει πλήρη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του, εξαλείφοντας τον μη 

συστηματικό του κίνδυνο. 

Ο πρώτος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί εάν ο διαχειριστής διαθέτει εξαιρετική ικανότητα 

επιλογής αξιογράφων ή/και εξαιρετική ικανότητα πρόβλεψης της χρονικής μεταβολής της 

αγοράς (market timing). Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου ο οποίος μπορεί να επιλέγει 

υποτιμημένα αξιόγραφα με διαχρονική συνέπεια θα επιτύχει υπερ-κανονικές αποδόσεις 

αναλόγως του κινδύνου που έχει αναλάβει. Την ίδια επιτυχία θα έχει ο διαχειριστής αυτός 

εάν μπορεί να προβλέπει με διαχρονική συνέπεια τη στιγμή που θα μεταστραφεί η συνολική 

αγορά (για παράδειγμα, από ανοδική σε πτωτική και αντιστρόφως), διότι τότε θα έχει τη 

δυνατότητα να μεταβάλλει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου εγκαίρως. Ο δεύτερος σκοπός 

μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή αρκετών και διαφορετικών αξιογράφων τα οποία θα 

συμπεριληφθούν στο διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο. Το επίπεδο διαφοροποίησης ενός 

χαρτοφυλακίου γίνεται φανερό από τη συσχέτιση που έχουν οι αποδόσεις του με τις 

αποδόσεις ενός χρηματιστηριακού δείκτη (που θεωρείται ως ένα υποκατάστατο του χαρτο-

φυλακίου της αγοράς). 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι η επιτυχία των δύο κύριων σκοπών έχει 

ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων, όσο και για 

τους επενδυτές. Εάν οι σκοποί δεν έχουν επιτευχθεί, τότε δεν δικαιολογείται το κόστος της 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Το κόστος αυτό μπορεί να έχει τη μορφή χρηματικής 

δαπάνης (εάν έχει χρησιμοποιηθεί επαγγελματίας διαχειριστής), ή τη μορφή χαμένου χρόνου 

(εάν ο επενδυτής διαχειρίζεται ο ίδιος το χαρτοφυλάκιο του). Άρα, η αξιολόγηση (evaluation) 

της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι περισσότεροι ερευνητές τοποθετούσαν τα 

εξεταζόμενα χαρτοφυλάκια σε διάφορες κατηγορίες κινδύνου (με βάση κάποιο μέτρο 

κινδύνου) και στη συνέχεια συνέκριναν τις αποδόσεις του κάθε χαρτοφυλακίου με τις 

αποδόσεις των υπολοίπων χαρτοφυλακίων που υπήρχαν στη κάθε κατηγορία κινδύνου. 

Μετά όμως τη δημιουργία του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM), 

ορισμένοι ερευνητές πρότειναν τη χρησιμοποίηση σύνθετων. Τα μέτρα αυτά ονομάζονται 

σύνθετα διότι στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν την απόδοση αλλά και το 

κίνδυνο που αυτό περιέχει. Τα πιο δημοφιλή είναι τα εξής: 
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• το μέτρο του Treynor (1965), 

• ο δείκτης του Sharpe (1966), 

• το μέτρο του Jensen (1968), 

• το μέτρο Μ
2
 (1997) 

• ο δείκτης Sortino (1999) 

• ο δείκτης πληροφόρησης (1994) 

 

1.4 Μέτρα απόδοσης χαρτοφυλακίου 

 

1.4.1 Το μέτρο του Treynor (1965) 

 

Ο Treynor (1965) τη χρησιμοποίηση της πρόσθετης απόδοσης του εξεταζομένου 

χαρτοφυλακίου (δηλαδή την πρόσθετη απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο αυτό σε σχέση με 

την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο), δια του συντελεστή βήτα του 

χαρτοφυλακίου. Με άλλα λόγια, το μέτρο αυτό υπολογίζει την ανταμοιβή του κινδύνου του 

εξεταζομένου χαρτοφυλακίου (risk premium), ανά μονάδα συστηματικού κινδύνου. Πιο 

αναλυτικά το μέτρο ισούται με  

                                                     
P f

P

p

R R
T




                                                      (1) 

όπου Rp είναι η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου Ρ κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου, Rf είναι η μέση απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το βρ είναι ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου και  

η διαφορά [Rp - Rf]  είναι η ανταμοιβή του κινδύνου. 

Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει ο δείκτης Treynor ενός χαρτοφυλακίου, τόσο καλύτερη 

απόδοση είχε το χαρτοφυλάκιο κατά την εξεταζόμενη περίοδο. O δείκτης Treynor που 

αντιστοιχεί στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς μας δίνει την κλίση της γραμμής αγοράς 

αξιόγραφου (SML). Επομένως, εάν συγκρίνουμε το δείκτη Treynor ενός χαρτοφυλακίου με 

τον αντίστοιχο δείκτη του χαρτοφυλακίου της αγοράς, τότε το χαρτοφυλάκιο μπορεί να 

παρουσιασθεί στο ίδιο διάγραμμα με τη γραμμή αγοράς αξιόγραφου. Εάν ο δείκτης Treynor 

του εξεταζομένου χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερος από το δείκτη Treynor του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς, τότε το χαρτοφυλάκιο θα βρίσκεται επάνω από τη γραμμή 

αγοράς αξιόγραφου, που σημαίνει ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο είχε ανώτερη απόδοση 

αναλόγως του συστηματικού του κινδύνου. Στην αντίθετη περίπτωση το χαρτοφυλάκιο θα 

βρίσκεται κάτω από τη γραμμή αγοράς αξιογράφου, που σημαίνει ότι κατά την εξεταζόμενη 
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περίοδο είχε κατώτερη απόδοση αναλόγως του συστηματικού του κινδύνου. Μια γραφική 

απεικόνιση του μέτρου Treynor του χαρτοφυλακίου Ρ παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2. O 

δείκτης Treynor ισούται με την κλίση της ευθείας γραμμής η οποία συνδέει τη θέση του 

χαρτοφυλακίου Ρ με την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Δείκτης Treynor και κλίση της γραμμής SML 

Πηγή: Ρ. Τσότσος 2013 

 

1.4.2 Ο δείκτης του Sharpe (1966) 

 

Ο Sharpe (1966) πρότεινε ως σύνθετο μέτρο της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου τη 

χρησιμοποίηση της πρόσθετης απόδοσης του εξεταζομένου χαρτοφυλακίου (δηλαδή την 

πρόσθετη απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο αυτό από την απόδοση ενός περιουσιακού 

στοιχείου χωρίς κίνδυνο), διά της τυπικής απόκλισης των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. 

Με άλλα λόγια, το μέτρο αυτό υπολογίζει την ανταμοιβή του κινδύνου του εξεταζομένου 

χαρτοφυλακίου (risk premium), ανά μονάδα συνολικού του κινδύνου. Ο δείκτης του Sharpe 

είναι ίσος με 

                                                     
P f

P

p

R R
S




                                                     (2) 

όπου Rp είναι η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου Ρ κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου, Rf είναι η μέση απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το σρ είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του 

χαρτοφυλακίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο και η διαφορά [Rp - Rf] είναι η ανταμοιβή του 

κινδύνου. 

Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει ο δείκτης Sharpe ενός χαρτοφυλακίου, τόσο καλύτερη απόδοση 

είχε το χαρτοφυλάκιο κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο δείκτης Sharpe που αντιστοιχεί στο 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς μας δίνει την κλίση της γραμμής κεφαλαιαγοράς (CML). 

Επομένως, εάν συγκρίνουμε το δείκτη Sharpe ενός χαρτοφυλακίου με τον αντίστοιχο δείκτη 
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του χαρτοφυλακίου της αγοράς, τότε το χαρτοφυλάκιο μπορεί να παρουσιασθεί στο ίδιο 

διάγραμμα με τη γραμμή κεφαλαιαγοράς. Στην αντίθετη περίπτωση το χαρτοφυλάκιο θα 

βρίσκεται επάνω από τη γραμμή κεφαλαιαγοράς, που σημαίνει ότι κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο είχε ανώτερη απόδοση αναλόγως του συνολικού του κινδύνου. Εάν ο δείκτης Sharpe 

του εξεταζομένου χαρτοφυλακίου είναι μικρότερος από το δείκτη Sharpe του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς, τότε το χαρτοφυλάκιο θα βρίσκεται κάτω από τη γραμμή κεφαλαιαγοράς, που 

σημαίνει ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο είχε κατώτερη απόδοση αναλόγως του συνολικού 

του κινδύνου. Μια γραφική απεικόνιση του μέτρου Sharpe του χαρτοφυλακίου Ρ 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3. O δείκτης Sharpe ισούται με την κλίση της ευθείας γραμμής 

η οποία συνδέει τη θέση του χαρτοφυλακίου Ρ με την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου 

χωρίς κίνδυνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Δείκτης Sharpe και κλίση της γραμμής CML 

Πηγή: Ρ. Τσότσος 2013 

 

Ο τροποποιημένος δείκτης Sharpe είναι μια άλλη έκφραση του αρχικού δείκτη Sharpe, ο 

οποίος συμπεριλαμβάνει και τις ακραίες περιπτώσεις και υπολογίζεται από τον τύπο 

P f

P

R R
Modified S

MVaR


  

και το Modified VaR ισούται με 

     3 3 3 21 1 1
1 3 2 5

6 24 36
c c c c c cMVaR z z S z z K z z S 

 
       

 
  

όπου μ και σ είναι ο μέσος και η τυπική απόκλιση αντίστοιχα, S είναι η ασυμμετρία, Κ η 

κύρτωση και cz  είναι το ποσοστό ανάλογα με την κατανομή και το επίπεδο εμπιστοσύνης 

Το μέτρο του Treynor (1965) είναι παρόμοιο με το μέτρο του Sharpe (1966). Τα δύο μέτρα 

διαφέρουν μόνο στον τρόπο με τον οποίο μετρούν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου που 

αξιολογούν. Το μέτρο του Treynor (1965) λαμβάνει υπόψη το συστηματικό κίνδυνο του 
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χαρτοφυλακίου, ενώ το μέτρο του Sharpe (1966) λαμβάνει υπόψη το συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου. 

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι αν θα πρέπει να ιεραρχήσουμε διάφορα 

χαρτοφυλάκια αναλόγως της απόδοσης τους, θα μας δώσουν την ίδια κατάταξη τα δύο 

ανωτέρω μέτρα; Η κατάταξη τελικά εξαρτάται από το βαθμό διαφοροποίησης των 

εξεταζομένων χαρτοφυλακίων. Στην περίπτωση της τέλειας διαφοροποίησης, τα δύο μέτρα θα 

το κατατάξουν στην ίδια θέση. Εάν όμως ένα χαρτοφυλάκιο δεν είναι καλά διαφοροποιημένο, 

τότε η ταξινόμηση με το μέτρο του Treynor μπορεί να είναι υψηλότερη απ' ότι η ταξινόμηση 

με το μέτρο του Sharpe. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο δεν είναι 

καλά διαφοροποιημένο θα έχει σχετικά μεγαλύτερη τυπική απόκλιση απ' ότι συντελεστή βήτα 

και κατά συνέπεια, μικρότερο δείκτη Sharpe, απ' ότι δείκτη Treynor. 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι η επιλογή του μέτρου αξιολόγησης 

εξαρτάται από το χαρτοφυλάκιο που αξιολογούμε. Εάν το αξιολογούμενο χαρτοφυλάκιο 

αντιπροσωπεύει τη συνολική επένδυση του επενδυτή, τότε το κατάλληλο μέτρο είναι ο 

δείκτης του Sharpe. Εάν το αξιολογούμενο χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει ένα υποσύνολο 

ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου που διαθέτει ο επενδυτής (εάν δηλαδή ο επενδυτής διαθέτει και 

άλλα χαρτοφυλάκια), τότε το κατάλληλο μέτρο είναι ο δείκτης του Treynor, διότι ο μη 

συστηματικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου θα έχει εξαλειφθεί. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

υπογραμμίσουμε ότι τα δύο αυτά μέτρα παρέχουν διαφορετική αλλά συμπληρωματική 

πληροφόρηση και αν και παρουσιάζουν πολύ υψηλό συντελεστή συσχέτισης μεταξύ τους, οι 

περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα δύο στην 

αξιολόγηση χαρτοφυλακίων. 

 

1.4.3 Το μέτρο του Jensen (1968) 

 

Ο Jensen (1968) πρότεινε ένα σύνθετο μέτρο για την εκτίμηση της απόδοσης των 

χαρτοφυλακίων το οποίο είναι παρόμοιο με τα μέτρα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Βασίζεται και αυτό στο υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Το μέτρο του Jensen 

είναι η αξία άλφα ενός χαρτοφυλακίου, η οποία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 

πραγματοποιηθείσας απόδοσης του εξεταζομένου χαρτοφυλακίου από την απαιτούμενη του 

απόδοση, που αντιστοιχεί στο συστηματικό κίνδυνο που περιέχει το χαρτοφυλάκιο. 

Ειδικότερα, μια εκτίμηση της αξίας άλφα ενός χαρτοφυλακίου λαμβάνεται εάν 

παλινδρομήσουμε τις πρόσθετες αποδόσεις του αξιολογουμένου χαρτοφυλακίου στις 

πρόσθετες αποδόσεις ενός χρηματιστηριακού δείκτη. Στη συνέχεια εξετάζεται αν είναι 
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στατιστικά σημαντική και αξιολογείται το πρόσημο 

Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων καθορίζει ότι η αναμενόμενη απόδοση 

ενός χαρτοφυλακίου θα πρέπει να ισούται με 

   P f m f PE R R E R R        

Εάν υποθέσουμε ότι ισχύει το υπόδειγμα αυτό, η παραπάνω σχέση μπορεί να εκφρασθεί σε 

όρους πραγματοποιηθείσας απόδοσης (δηλαδή ex-post) ως εξής: 

P f m f PR R R R        

ή αλλιώς 

                                                         P f m f PR R R R                                                             (3) 

Η παραπάνω εξίσωση μπορεί· να διερευνηθεί εμπειρικά με την εκτίμηση της σε μορφή 

παλινδρόμησης 

                                                P f P m f P PR R a R R                                                       (4) 

 

όπου Pa  είναι η αξία άλφα (alpha value) και 
P  είναι το σφάλμα εκτιμήσεως.  

Εάν όλα τα χαρτοφυλάκια είναι σε ισορροπία και φυσικά ισχύει το υπόδειγμα αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων, ο σταθερός όρος θα πρέπει να ισούται με το μηδέν (δηλαδή αρ = 0). 

Άρα, η αξία άλφα ενός χαρτοφυλακίου μετρά τη συνεισφορά του διαχειριστή του 

εξεταζομένου χαρτοφυλακίου, καθώς παριστάνει τη μέση πρόσθετη απόδοση που προσφέρει 

το χαρτοφυλάκιο πέραν της απόδοσης εκείνης που αντιστοιχεί στο συστηματικό κίνδυνο που 

έχει αναλάβει. Η εκτίμηση της παλινδρόμησης μπορεί να οδηγήσει σε μια από τις παρακάτω 3 

περιπτώσεις: 

• Η εκτίμηση μιας θετικής και στατιστικά σημαντικής αξίας άλφα (αρ) σημαίνει ότι ο 

διαχειριστής του χαρτοφυλακίου πέτυχε ανώτερη απόδοση (από εκείνη που αντιστοιχεί στο 

συστηματικό κίνδυνο που είχε αναλάβει) κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η επιτυχία αυτή 

μπορεί να οφείλεται στην ικανότητα του διαχειριστή να προβλέπει τη χρονική μεταβολή 

της αγοράς ή/και στην ικανότητα του να επιλέγει αξιόγραφα. 

• Η εκτίμηση μιας αρνητικής και στατιστικά σημαντικής αξίας άλφα (αρ) σημαίνει ότι ο 

διαχειριστής του χαρτοφυλακίου πέτυχε κατώτερη απόδοση (από εκείνη που αντιστοιχεί 

στο συστηματικό κίνδυνο που είχε αναλάβει) κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

• Η εκτίμηση μίας στατιστικά μη σημαντικής αξίας άλφα (αρ) σημαίνει ότι ο διαχειριστής 

του χαρτοφυλακίου πέτυχε απόδοση η οποία ήταν ανάλογη του συστηματικού κινδύνου 
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που είχε αναλάβει, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Η εξίσωση (4) μπορεί να γραφεί και ως εξής: 

                                                 P P f m f Pa R R R R      
 

                                                  (5) 

Η σχέση αυτή δείχνει ότι η αξία άλφα ενός χαρτοφυλακίου είναι η διαφορά μεταξύ της 

πραγματοποιηθείσας απόδοσης από την απαιτούμενη απόδοση που αντιστοιχεί στο 

συστηματικό κίνδυνο που έχει αναληφθεί.  

Το μέτρο του Jensen χρησιμοποιεί το συστηματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και 

επομένως δεν αξιολογεί την ικανότητα του διαχειριστή να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο του. 

Αυτό φυσικά αποτελεί μια λογική υπόθεση εάν εξετάζουμε καλά διαφοροποιημένα 

χαρτοφυλάκια, όπως είναι για παράδειγμα τα αμοιβαία κεφάλαια. Η υπόθεση όμως αυτή δεν 

ισχύει για όλα τα χαρτοφυλάκια. 

Τα μέτρα των Treynor και Sharpe χρησιμοποιούν τη μέση απόδοση της κάθε μεταβλητής 

για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Αντιθέτως, το μέτρο του Jensen απαιτεί τη χρησιμοποίηση 

των πρόσθετων αποδόσεων της κάθε μεταβλητής (που χρησιμοποιούμε κατά την εκτίμηση της 

παλινδρόμησης), οι οποίες αντιστοιχούν σε διάφορες υποπεριόδους της συνολικής 

εξεταζόμενης περιόδου. Για παράδειγμα, εάν εξετάζουμε την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου 

για μια περίοδο 10 ετών, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις πρόσθετες αποδόσεις της κάθε 

μεταβλητής για κάθε μήνα ή εξάμηνο ή έτος (αναλόγως των βαθμών ελευθερίας που θέλουμε 

να έχουμε στην εκτίμησή μας). Άρα, το μέτρο του Jensen έχει το μειονέκτημα της 

υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Από την άλλη πλευρά όμως το πλεονέκτημα τ συνδέεται με 

την εκτίμηση της χαρακτηριστικής γραμμής με τη μορφή της ανταμοιβής κινδύνου η οποία 

επιτρέπει την εκτίμηση της συνεισφοράς του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου (δηλαδή της 

αξίας άλφα), συγχρόνως με την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου 

(δηλαδή του συντελεστή βήτα του χαρτοφυλακίου). 

 

1.4.4 Το μέτρο  Μ 
2
 (1997) 

 

Το μέτρο Sharpe (1966) χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη σύγκριση των αποδόσεων 

διαφόρων χαρτοφυλακίων. Η αριθμητική αξία όμως που το μέτρο αυτό παράγει, είναι 

δύσκολο να ερμηνευτεί, σε οικονομικούς όρους. Για το λόγο αυτό προτάθηκε μία παραλλαγή 

του από τους Modigliani and Modigliani (1997), το Μ
2
 (Μ-squared). Το Μ

2
 μετρά την 

απόδοση που θα είχε ένας επενδυτής από το χαρτοφυλάκιο του, εάν δανειζόταν (ή δάνειζε) με 

επιτόκιο ίσο με αυτό του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο, έτσι ώστε η τυπική απόκλιση 
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του «νέου» χαρτοφυλακίου του να συνταιριάζει με την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς. Το Μ
2
 δίνεται ως εξής 

                                             2 P f

f

P

R R
M R 





  

 
  
 

                                       (6) 

Η παραπάνω σχέση μας δείχνει ότι το Μ
2
 δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απλή θετική 

γραμμική μετατροπή του μέτρου Sharpe. Για το λόγο αυτό τα δύο μέτρα παρέχουν την ίδια 

αξιολόγηση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

και κατατάσσουν τα χαρτοφυλάκια ακριβώς στην ίδια θέση. Παρόλα αυτά το Μ
2
 είναι ένα 

χρήσιμο μέτρο, γιατί η αριθμητική του τιμή μπορεί να συγκριθεί άμεσα με τη μέση 

απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς και να δείξει εάν το αξιολογούμενο 

χαρτοφυλάκιο είχε μεγαλύτερη ή μικρότερη απόδοση από εκείνη της αγοράς, αναλόγως 

του κινδύνου του. Εάν υποθέσουμε ότι ο επενδυτής μπορεί να δανείσει (ή να δανειστεί) με 

επιτόκιο ίσο με αυτό του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο, τότε μπορεί να 

δημιουργήσει το χαρτοφυλάκιο Ρ* που έχει τυπική απόκλιση ίση με την τυπική απόκλιση 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Το «προσαρμοσμένο» αυτό χαρτοφυλάκιο Ρ* έχει 

απόδοση Μ
2
. Συγκρίνοντας την απόδοση Μ

2
 με την απόδοση του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς, διαπιστώνουμε εάν το εξεταζόμενο χαρτοφυλάκιο πήγε καλύτερα ή χειρότερα απ' 

ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Επιπλέον, η διαφορά των δύο αποδόσεων εκφράζεται σε 

μονάδες βάσης (basis points). 

 

1.4.5 Ο δείκτης Sortino (1999) 

 

Από πολλές πλευρές, ο δείκτης Sortino αποτελεί καλύτερη επιλογή, ειδικά αναφορικά με 

τη μέτρηση και τη σύγκριση της επίδοσης διαχειριστών, τα προγράμματα των οποίων 

παρουσιάζουν απόκλιση ως προς τις κατανομές των αποδόσεών τους. Ο δείκτης Sortino 

αποτελεί τροποποίηση του μέτρου Sharpe, αλλά χρησιμοποιεί τη μεταβλητικότητα των τιμών 

σε πτώση
1
 και όχι την τυπική απόκλιση ως μέτρο του ρίσκου — δηλαδή μόνο εκείνες τις 

αποδόσεις που βρίσκονται κάτω από ένα στόχο προσδιορισμένο από το χρήστη (διάγραμμα 

4), ή το απαιτούμενο επίπεδο αποδόσεων που θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν ρίσκο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και ο νομπελίστας Harry Markowitz, όταν ανέπτυξε τη 

                                                           
1
 Η τυπική απόκλιση, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο του επενδυτικού κινδύνου, έχει ορισμένους 

περιορισμούς, όπως το γεγονός ότι αντιμετωπίζει όλες τις αποκλίσεις από το μέσο όρο - είτε θετικές ή αρνητικές 

- το ίδιο. Ωστόσο, οι επενδυτές γενικά ενδιαφέρονται περισσότερο για τις αρνητικές αποκλίσεις απ' ότι για τις 

θετικές, δηλαδή τον κίνδυνο που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η μεταβλητικότητα των τιμών σε πτώση 

επιλύει αυτό το ζήτημα, εστιάζοντας μόνο στον αρνητικό κίνδυνο. 
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Διάγραμμα 4. Διαγραμματική απεικόνιση του όρου μεταβλητικότητα τιμών σε πτώση  

Πηγή: Rollinger and Hoffman, 2013 

 

Σύγχρονη Θεωρία του Χαρτοφυλακίου (ΣΘΧ) το 1959, αναγνώρισε  ότι  από  τη  στιγμή που 

μόνο η μεταβλητικότητα των τιμών σε πτώση σχετίζεται με τους επενδυτές, η χρήση της στη 

μέτρηση του ρίσκου θα ταίριαζε περισσότερο απ’ ότι η χρήση της τυπικής απόκλισης.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Sortino είχε πραγματοποιήσει μελέτες προκειμένου 

να παράσχει ένα βελτιωμένο μέτρο για αποδόσεις σταθμισμένου κινδύνου. Το μέτρο Sortino, 

ορίζεται ως εξής:   

 R T
S

TDD


  

όπου R είναι η μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, T είναι ο στόχος 

ή το αιτούμενο επίπεδο απόδοσης για την εξεταζόμενη επενδυτική στρατηγική. Στο πρώιμο 

έργο του Sortino, το T ήταν αρχικά γνωστό ως η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση, ή ΕΑΑ. Στο 

πιο πρόσφατο έργο του, η ΕΑΑ αναφέρεται πλέον ως η Απόδοση Επιθυμητού Στόχου και 

τέλος ως TDD είναι η αρνητική απόκλιση στόχου και ορίζεται ως η ρίζα του μέσου όρου των 

τετραγώνων, των αποκλίσεων της υποαπόδοσης της πραγματοποιημένης απόδοσης έναντι της 

απόδοσης στόχου, όπου όλες οι αποδόσεις πάνω από την απόδοση στόχου αντιμετωπίζονται 

ως επίδοση υπολειπόμενη του 0. 

Υποκείμενη Απόκλιση Στόχου=   
2

1

1
0,

N

i

Min Xi T
N 

  

όπου Xi είναι η ιοστή απόδοση, Ν είναι ο συνολικός αριθμός αποδόσεων και T η απόδοση 

στόχου.  

Η εξίσωση για την TDD είναι σε σημαντικό βαθμό παρόμοια με τον ορισμό της τυπικής 

απόκλισης: 

Τυπική Απόκλιση =  
2

1

1 N

i

Xi u
N 
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όπου Xi είναι η ιοστή απόδοση, N είναι ο συνολικός αριθμός αποδόσεων και u ο μέσος όρος 

όλων των αποδόσεων Xi. 

 

1.4.6 Ο δείκτης πληροφόρησης (1994) 

 

Ένα άλλο σύνθετο μέτρο της απόδοσης των χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι παρόμοιο με τα 

άλλα μέτρα που αναφέρθηκαν προηγουμένως και είναι μια γενικευμένη μορφή του μέτρου 

Sharpe, είναι ο δείκτης πληροφόρησης ή δείκτης πληροφοριών ή δείκτης αξιολόγησης 

(information ratio or appraisal ratio) (1994). Ο δείκτης αυτός μετρά μη κανονικές αποδόσεις 

ανά μονάδα κινδύνου, ο οποίος μπορεί να εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση. Ειδικότερα, ο δεί-

κτης πληροφόρησης είναι ο λόγος της πρόσθετης απόδοσης ή της αξίας άλφα ενός 

χαρτοφυλακίου (που εκτιμάται από την παλινδρόμηση των αποδόσεων του εξεταζόμενου 

χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις του δείκτη αναφοράς) εκφρασμένης σε ετήσια βάση, διά της 

τυπικής απόκλισης των καταλοίπων της παλινδρόμησης εκφρασμένης σε ετήσια βάση 

                                                  P B
P

P b

R R
IR

 


                                                             (7) 

όπου IR ορίζεται ο δείκτης πληροφόρησης ή δείκτης αξιολόγησης, 
PR  είναι η απόδοση του 

χαρτοφυλακίου για την εξεταζόμενη περίοδο, R
 είναι η απόδοση του σημείου αναφοράς 

και  
P b 

 συμβολίζεται η τυπική απόκλιση των διαφορών των αποδόσεων μεταξύ του  

χαρτοφυλακίου και του σημείου αναφοράς.  

Εάν ο δείκτης πληροφόρησης βασίζεται σε περιοδικές αποδόσεις οι οποίες μετρώνται Τ 

φορές το έτος, τότε μπορεί να εκφραστεί σε ετήσια βάση (annualized) ως εξής: 

Ετησιοποιημένος δείκτης: IR T IR                                                          (8)   

Όπως και με τα μέτρα Sharpe (1966)  και Treynor (1965), όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης 

πληροφόρησης, τόσο καλύτερη απόδοση πέτυχε ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου 

(αναλόγως του κινδύνου που είχε αναλάβει) κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο δείκτης 

πληροφόρησης μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές, καθώς η αξία άλφα ενός χαρτοφυλακίου 

συχνά λαμβάνει και αρνητικές τιμές. Ο διαχειριστής ενός χαρτοφυλακίου που ακολουθεί 

κάποιο δείκτη, θα πρέπει να έχει δείκτη πληροφόρησης ίσο με 0, διότι η αξία άλφα του 

χαρτοφυλακίου του θεωρητικά θα πρέπει να είναι μηδενική, καθώς επίσης και ο κίνδυνος 

καταλοίπων του χαρτοφυλακίου του. Ο διαχειριστής ενός χαρτοφυλακίου που εφαρμόζει 

ενεργητική διαχείριση θα πρέπει να έχει θετικό δείκτη πληροφόρησης. Σύμφωνα με τους 
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Grinold and Kahn (2000), ένας καλός διαχειριστής χαρτοφυλακίου έχει δείκτη 

πληροφόρησης ίσο με 0,50, ένας πολύ καλός έχει δείκτη πληροφόρησης ίσο με 0,75 και ένας 

εξαιρετικός έχει δείκτη πληροφόρησης ίσο με 1,00. O Goodwin (1998) ισχυρίζεται ότι αν και 

εξέτασε περισσότερους από 200 διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ο δείκτης πληροφόρησης του 

μέσου διαχειριστή δεν υπερβαίνει το 0,50. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δείκτη πληροφόρησης μπορούν να αποτυπωθούν ακολούθως: 

 Αποτιμά την ex-post προστιθέμενη αξία και συσχετίζει αυτήν με την ex-ante ευκαιρία 

που είναι διαθέσιμη για το μέλλον.  

 Το υπολειπόμενο περιθώριο, το οποίο περιγράφει τις παρασχόμενες ευκαιρίες στον 

ενεργό διαχειριστή, προσδιορίζεται από την πληροφοριακή σχέση.  

 Το επίπεδο επιθετικότητας για κάθε διαχειριστή αποφασίζεται βάσει της πληροφοριακής 

σχέσης του. 

 Ορισμένες φορές, η διαίσθηση μπορεί να αποτελέσει μία καλή ένδειξη αναφορικά με την 

πληροφοριακή σχέση και την υπολειπόμενη αποτροπή ρίσκου. 

 Η προστιθέμενη αξία εξαρτάται από τις προοπτικές και την επιθετικότητα των 

διαχειριστών. 

  

1.5 Επιλογή του κατάλληλου χρόνου 

 

Ορισμένοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων ισχυρίζονται ότι είναι σε θέση να προβλέπουν τις 

κινήσεις της συνολικής αγοράς (market timer) και να δρουν ανάλογα, εφαρμόζουν μία από 

τις ακόλουθες δύο τεχνικές. Η πρώτη συνίσταται στη μεταβολή της σύνθεσης του 

διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου μεταξύ ομολογιών και μετοχών, ανάλογα με τις 

προβλεπόμενες κινήσεις της αγοράς. Ειδικότερα, εάν ο διαχειριστής αναμένει άνοδο της 

αγοράς, τότε αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του και 

μειώνει το ποσοστό συμμετοχής των ομολογιών. Στην περίπτωση πτωτικής αγοράς, μειώνει 

το ποσοστό συμμετοχής των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο και αυξάνει το ποσοστό των 

ομολογιών. Η δεύτερη τεχνική συνίσταται στη μεταβολή του συντελεστή βήτα του 

διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου, ανάλογα με τις προβλεπόμενες κινήσεις της αγοράς. 

 Ειδικότερα, εάν ο διαχειριστής αναμένει άνοδο της αγοράς, τότε αυξάνει το συντελεστή 

βήτα των μετοχών του χαρτοφυλακίου του, έτσι ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη ανταπόκριση 

στην άνοδο της αγοράς. Εάν αναμένει πτώση της αγοράς, τότε μειώνει το συντελεστή βήτα 

των μετοχών του χαρτοφυλακίου του, έτσι ώστε να επιτύχει μικρότερη ανταπόκριση στην 

πτώση της αγοράς. Παρόλα αυτά και οι δύο τεχνικές οδηγούν στη μεταβολή του μέσου 
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συντελεστή βήτα του συνολικού χαρτοφυλακίου. Για το λόγο αυτό και οι εμπειρικές 

προσπάθειες που έχουν γίνει για να μετρήσουν την αποτελεσματικότατα με την οποία ένας 

διαχειριστής επιλέγει τον κατάλληλο χρόνο για να δράσει, ανάλογα με τις εκτιμήσεις του για 

την συνολική αγορά, χρησιμοποιούν το συντελεστή βήτα, καθώς αποτυπώνει και τις δύο 

μεταβολές ταυτόχρονα. Εάν ο διαχειριστής δεν δρα ως market timer, ο μέσος συντελεστής 

βήτα του συνολικού χαρτοφυλακίου του θα είναι σχετικά σταθερός. Στην αντίθετη 

περίπτωση, ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου θα είναι μεγαλύτερος από τον κανονικό 

συντελεστή βήτα όταν η αγορά είναι ανοδική και μικρότερος από τον κανονικό συντελεστή 

βήτα όταν η αγορά είναι πτωτική. Με άλλα λόγια, ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου 

θα αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η αναμενόμενη πρόσθετη απόδοση του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς. Εν προκειμένω, η χαρακτηριστική γραμμή δεν θα είναι ευθεία γραμμή, αλλά 

καμπύλη και μάλιστα κοίλη ως προς τον άξονα των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου (Admati 

et al., 1986; Connor and Korajczyk, 1991; Shukla and Trzcinka, 1994) 

Οι Treynor and Mazuy (1966) δημιούργησαν ένα υπόδειγμα για να ελέγξουν την 

ικανότητα των διαχειριστών χαρτοφυλακίων να επιλέγουν τη χρονική στιγμή για να 

τοποθετούνται σωστά στην αγορά. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό ο έλεγχος της ικανότητας 

συγχρονισμού των διαχειριστών με την αγορά μπορεί να διερευνηθεί εμπειρικά με την 

εκτίμηση της παρακάτω παλινδρόμησης: 

                               
2

P f P M f P M f P PR R a R R R R                                        (9) 

όπου Rp είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου Ρ κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου,  Rf  είναι η απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο κατά την διάρκεια 

της εξεταζόμενης περιόδου, ως αP συμβολίζεται ένας σταθερός όρος, Rm είναι η απόδοση 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, βρ είναι ο 

συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου Ρ κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, γρ 

είναι ο συντελεστής που δείχνει την ικανότητα του διαχειριστή να συγχρονίζεται με την 

αγορά και ως 
P  ορίζεται το σφάλμα εκτιμήσεως.  

Η εκτίμηση της παλινδρόμησης (9) μπορεί να οδηγήσει σε μια από τις παρακάτω τρεις 

περιπτώσεις αναφορικά με το συντελεστή γρ: 

• Η εκτίμηση μιας θετικής και στατιστικά σημαντικής αξίας γρ σημαίνει ότι ο διαχειριστής 

του χαρτοφυλακίου είχε την ικανότητα να συγχρονίζεται με την αγορά κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, διότι ο όρος αυτός κάνει τη χαρακτηριστική γραμμή πιο απότομη 

καθώς το [Rm - Rf] αυξάνεται. 

• Η εκτίμηση μιας αρνητικής και στατιστικά σημαντικής αξίας γρ σημαίνει ότι ο 
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διαχειριστής του χαρτοφυλακίου δεν είχε την ικανότητα να συγχρονίζεται με την αγορά, 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

• Η εκτίμηση μιας στατιστικά μη-σημαντικής αξίας γ σημαίνει ότι ο διαχειριστής του 

χαρτοφυλακίου δεν προσπάθησε να προβλέψει τις κινήσεις της συνολικής αγοράς και 

επομένως να δράσει ανάλογα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Οι Treynor and Mazuy (1966) χρησιμοποίησαν το παραπάνω υπόδειγμα για να 

αναλύσουν την ικανότητα συγχρονισμού με την αγορά των διαχειριστών 57 αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Τα 56 αμοιβαία κεφάλαια βρέθηκαν να έχουν συντελεστή γρ=0 και μόνο 1 

αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ελαφρά θετικό συντελεστή γρ. Κατά συνέπεια, οι Treynor and 

Mazuy (1966) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων 

του δείγματός τους, δεν είχαν την ικανότητα να προβλέπουν τις ανοδικές ή καθοδικές 

κινήσεις της αγοράς. 

Μία παρόμοια μεθοδολογία προτάθηκε από τους Henriksson and Merton (1981), οι 

οποίοι δείχνουν ότι ο συντελεστής βήτα μπορεί να λαμβάνει δύο τιμές: μια μεγάλη τιμή 

όταν η αγορά έχει μεγαλύτερη απόδοση από την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου 

χωρίς κίνδυνο και μια μικρή τιμή όταν η αγορά έχει μικρότερη απόδοση από την απόδοση 

του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό ο έλεγχος της 

ικανότητας συγχρονισμού των διαχειριστών με την αγορά μπορεί να διερευνηθεί 

εμπειρικά με την εκτίμηση της παρακάτω παλινδρόμησης 

                      P f P M f P M f P PR R a R R R R D                                             (10) 

όπου Rp είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου Ρ κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου, Rf είναι η απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο κατά τη διάρκεια 

της εξεταζόμενης περιόδου, ως αρ ορίζεται ένας σταθερός όρος, Rm είναι η απόδοση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, βρ είναι ο 

συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου Ρ κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, γρ 

είναι ο συντελεστής που δείχνει την ικανότητα τού διαχειριστή να συγχρονίζεται με την 

αγορά, D είναι μια ψευδομεταβλητή η οποία ισούται με 1 εάν Rm > Rf (ανοδική αγορά) 

και 0 εάν Rm < Rf (πτωτική αγορά) και ως ερ ορίζεται το σφάλμα εκτιμήσεως. Κατά 

συνέπεια, ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου είναι βρ όταν η αγορά εμφανίζεται 

πτωτική και (βρ + γ) όταν η αγορά είναι ανοδική. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και 

στην περίπτωση του υποδείγματος των Treynor and Mazuy, η εκτίμηση μιας θετικής και 

στατιστικά σημαντικής αξίας γρ σημαίνει ότι ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου είχε την 

ικανότητα να συγχρονίζεται με την αγορά. Ο Henriksson (1984) εκτίμησε την παραπάνω 
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παλινδρόμηση διερευνώντας τις αποδόσεις 116 αμοιβαίων κεφαλαίων την περιόδο 1968 - 

1980. Από τα 116 αμοιβαία κεφάλαια μόνο 11 βρέθηκαν να έχουν θετική και στατιστικά 

σημαντική αξία γρ, ενώ 8 βρέθηκαν με αρνητική και στατιστικά σημαντική τιμή για το γρ. 

Αυτό σημαίνει ότι τα εμπειρικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι 

περισσότεροι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν φαίνεται να έχουν την ικανότητα 

να προβλέπουν τις ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις της αγοράς και να δρουν ανάλογα. 

 

1.6 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Σημαντικός αριθμός ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί και παρουσιάζουν αποτελέσματα από 

την εφαρμογή των μέτρων σε διάφορες περιπτώσεις και χρονολογικές περιόδους. Ο δείκτης 

του Sharpe είναι ακατάλληλος όταν οι αποδόσεις είναι μη-κανονικές (Goetzmann et al., 2002) 

και οι δείκτες όταν υπολογίζονται για διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές δεν είναι 

συγκρίσιμοι μεταξύ τους (Sharpe, 1994; Lo, 2002). Ένας, ακόμα, σημαντικός περιορισμός, 

είναι ότι τα δεδομένα και κυρίως οι αναμενόμενες αποδόσεις και η τυπική απόκλιση, είναι 

υπολογισμένα μαζί με το σφάλμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι δείκτες Sharpe να υπόκεινται 

και αυτοί σε σφάλμα εκτίμησης. 

Σύμφωνα με τον Ambrosio (2007) o δείκτης του Sharpe είναι εξαιρετικά εξαρτώμενος από 

τη χρονική περίοδο και μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα από το εύρος της 

εξεταζόμενης περιόδου, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. 

Επιπλέον, η χωρίς κρίση χρήση του δείκτη του Sharpe μπορεί να οδηγήσει σε λάθος 

αποτελέσματα. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, υψηλότερες τιμές του δείκτη μπορούν να 

εμφανιστούν όταν η απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου φτάσει στη μέγιστη τιμή, κάτι που 

συνέβη με τα εμπορεύματα το 1981 και με το χρηματιστήριο το 1999.  Αν είχε 

χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Sharpe για την επιλογή ενός περιουσιακού στοιχείου για υπερ-

απόδοση, η μέτρηση θα μπορούσε να ήταν αντιπαραγωγική. 

Ο δείκτης Sharpe δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε επιλεγμένα επίπεδα κινδύνου. Επίσης, 

αναφέρεται σε ισοβαρείς παρατηρήσεις, ανεξάρτητα με το αν προέρχονται από το κέντρο ή 

από τις ουρές μιας κατανομής. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία των hedge 

funds. Αν και είναι ένα βολικό μέτρο για τους μικροεπενδυτές, μπορεί να είναι ανεπαρκές για 

τις τράπεζες ή τους ρυθμιστές. Ο δείκτης Sharpe είναι πολύ ευαίσθητος στις ακραίες τιμές και 

αδυνατεί να αξιολογήσει σωστά την ασυμμετρία και τις ουρές των άνευ όρων κατανομής των 

αποδόσεων (Darolles et al., 2009). 

Ένας ακόμα πιθανός περιορισμός στην εφαρμογή του δείκτη Sharpe, είναι ότι συνήθως  
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Πίνακας 1. Τιμές του δείκτη Sharpe για έξι κατηγορίες για την περίοδο 1970-2006, χωρισμένη σε τρεις 

υποπεριόδους F. Ambrosio (2007),  

 
Sharpe ratios 

 
1970-1981 1982-1999 2000-2006 

Commodities 0,3984 0,1654 0,3356 

Real estate 0,2577 0,4742 1,3920 

International developed                     

stock markets 
0,0841 0,4809 0,0911 

U.S. stock market 0,0301 0,7381 -0,0806 

U.S. fixed income market -0,1375 0,8193 0,9032 

Long U.S. Treasury bonds -0,2743 0,5647 0,5914 

Πηγή: Vanguard Investment Counseling and Research 2007 

 

 

καταλήγει στην μη σωστή διάκριση των αποδόσεων μεταξύ των δεικτών, η οποία μπορεί να 

μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις είναι κατάλληλος 

μόνο για μεγάλα δείγματα και κρίνεται ακατάλληλος για μικρά δείγματα (Bai et al., 2011). 

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης Treynor είναι η απόδοση προσαρμοσμένου κινδύνου ενός 

χαρτοφυλακίου σε σχέση με την αγορά. Αποτελεί ένα κατάλληλο μέτρο για την απόδοση του 

χαρτοφυλακίου ανά μονάδα κινδύνου. Ο δείκτης αυτός όμως έχει ένα μειονέκτημα. Υποθέτει 

ότι ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου έχει αποστασιοποιηθεί από το μη-συστηματικό κίνδυνο 

και λαμβάνει υπόψη μόνο το συστηματικό κίνδυνος της αγοράς. Αυτό περιορίζει τη χρήση 

του δείκτη του Treynor για συγκρίσεις που συμπεριλαμβάνουν πολύ καλά διαφοροποιημένα 

χαρτοφυλάκια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

2.1 Προβλήματα σχετικά με τα μέτρα απόδοσης χαρτοφυλακίων 

 

Σχεδόν 6000 funds διαχειρίζονται περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια. Το 

γεγονός αυτό δικαιολογεί την αυξημένη προσοχή που έχουν συγκεντρώσει τα hedge funds 

τόσο στον οικονομικό τύπο, όσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο. Τα funds που υπάρχουν για 

περισσότερα από 50 χρόνια δεν ορίζονται νομικά, αλλά μοιράζονται κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά: χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τακτικών, όπως το short-

selling, τα παράγωγα, τη μόχλευση ή το αρμπιτράζ σε διαφορετικές αγορές. Τα hedge funds 

απαιτούν αρκετά μεγάλα ποσά ως πρώτη αρχική επενδύση και η πρόσβασή τους είναι 

περιορισμένη σε κάποιους μεμονωμένους επενδυτές ή σε ιδρύματα με μεγάλα οικονομικά 

κεφάλαια. Στις μέρες μας, περίπου το 90% των διαχειριστών των hedge funds έχουν έδρα τις 

ΗΠΑ, 9% την Ευρώπη και 1% την Ασία και αλλού. Ενώ ο αριθμός τους έχει 

υπερδιπλασιαστεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, περίπου το 80% αντιστοιχούν σε 

λιγότερο από 100 εκατομμύρια δολάρια. Περίπου το 50% είναι μικρότερα από 12 

εκατομμύρια δολάρια. Αυτό αντανακλά τον υψηλό αριθμό των funds που πρόσφατα έχουν 

ενταχθεί στην αγορά. Η επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με την απόδοση και την 

αξιολόγηση των hedge funds και των χαρτοφυλακίων καταλήγει σε αμφιλεγόμενα 

αποτελέσματα. Αυτή η έλλειψη κοινής γνώμης σχετικά με το «σωστό» μοντέλο βάζει τους 

ερευνητές σε δίλημμα (Metrick, 1999). 

Το παραπάνω φαινόμενο βρίσκει εξήγηση στο γεγονός ότι τα μέτρα αξιολόγησης της 

απόδοσης χαρτοφυλακίων που εξετάσθηκαν παρουσιάζουν ένα σημαντικό μειονέκτημα Τα 

μέτρα αξιολόγησης προέρχονται από το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και 

επομένως υπόκεινται στις ίδιες κριτικές. Παρακάτω θα αναλύσουμε δύο βασικά σημεία που ε-

πηρεάζουν τα μέτρα αξιολόγησης. 

 

2.1.1 Λανθασμένος καθορισμός του τρόπου αποτίμησης των αξιόγραφων 

 

Όταν χρησιμοποιούμε τα μέτρα αξιολόγησης υποθέτουμε ότι τα αξιόγραφα που 

περιλαμβάνονται στα εξεταζόμενα χαρτοφυλάκια αποτιμώνται σύμφωνα με το υπόδειγμα 

αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Εάν η υπόθεσή αυτή δεν είναι σωστή, η ταξινόμηση των 

χαρτοφυλακίων η οποία θα προέλθει από τα μέτρα αυτά είναι πιθανό να είναι μεροληπτική. 
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Εάν για παράδειγμα οι επενδυτές μπορούν να δανεισθούν μόνο εάν καταβάλλουν μεγαλύτερη 

απόδοση από την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο, τότε η πραγματική 

γραμμή αξιογράφου (SML) έχει μεγαλύτερο σταθερό όρο και μικρότερη κλίση από την 

εκτιμούμενη [και η γραμμή κεφαλαιαγοράς (CML) δεν είναι πλέον ευθεία γραμμή]. Στην 

περίπτωση αυτή τα μέτρα αξιολόγησης μεροληπτούν υπέρ των χαρτοφυλακίων με μικρό 

κίνδυνο.  

 

2.1.2 Λανθασμένος καθορισμός του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

 

Το υπόδειγμα, αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιεί το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς, το οποίο συνήθως προσεγγίζεται με κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη. Δυστυχώς όμως 

ο δείκτης αυτός δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική σύνθεση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

Ο Roll (1977) υποστηρίζει ότι εάν ο δείκτης που χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς δεν αποτελεί ένα αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο, τότε η 

εκτιμούμενη γραμμή αξιογράφων (SML) θα διαφέρει από την πραγματική γραμμή και έχει 

μεγαλύτερη κλίση. Στην περίπτωση αυτή ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο τοποθετείται από το 

μέτρο αξιολόγησης επάνω από την εκτιμούμενη γραμμή αγοράς αξιογράφου (SML), μπορεί 

να βρίσκεται σε τελείως διαφορετική θέση. Αυτό σημαίνει ότι η χρησιμοποίηση των μέτρων 

Treynor και Jensen οδηγεί σε αμφίβολα αποτελέσματα ως προς τη κατάταξη των 

εξεταζομένων χαρτοφυλακίων. Κατά συνέπεια, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν η 

αξιολόγηση ενός χαρτοφυλακίου από τα μέτρα Treynor και Jensen οφείλεται στις ικανότητες 

του διαχειριστή του ή στο γεγονός ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης που έχουμε 

χρησιμοποιήσει κατά τον υπολογισμό των μέτρων αυτών αποτελεί μια κακή προσέγγιση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς.  

Αντίστοιχα, διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν στον υπολογισμό του συντελεστή βήτα. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το μέτρο του Sharpe φαίνεται να υπερτερεί των άλλων 

δύο μέτρων (Treynor και Jensen), διότι ο υπολογισμός του δεν εξαρτάται άμεσα από το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το πρόβλημα στο δείκτη του Sharpe παρουσιάζεται στα τελευταία 

στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, όταν θα πρέπει να επιλέξουμε το χαρτοφυλάκιο 

αναφοράς με το οποίο θα συγκρίνουμε τα εξεταζόμενα χαρτοφυλάκια. Τις περισσότερες 

φορές χρησιμοποιείται το χαρτοφυλάκιο της αγοράς ως χαρτοφυλάκιο αναφοράς. 

Όπως άλλωστε φαίνεται και από την έρευνα των Darolles and Gourieroux (2010) (2010) ο 

δείκτης Sharpe παρουσίαζει κάποιους περιορισμούς: 

i. Αν δεν υπήρχε το χωρίς κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο, ο τύπος για τον 
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υπολογισμό της απόδοσης θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί και η έκφρασή του δεν θα ήταν 

τόσο απλή. 

ii. Κάτω από αυτή την ύπαρξη ανοικτών πωλήσεων, πρέπει επιλυθεί το πρόβλημα της 

βελτιστοποίησης, γεγονός που περιπλέκει αρκετά τον τύπο της απόδοσης. Ωστόσο, αυτό 

υπογραμμίζει την σημασία της συζήτησης που επικρατεί γύρω από το πόσο σημαντικό 

είναι να λαμβάνουμε υπόψη την ασυμμετρία της κατανομής της πρόσθετης απόδοσης των 

μικροεπενδυτών. Από την άλλη, αν οι ανοικτές πωλήσεις επιτρέπονται, οι μικροεπενδυτές 

μπορούν να ισορροπήσουν την αρνητική αναμενόμενη πρόσθετη απόδοση εισάγοντας την 

αρνητική κατανομή του κεφαλαίου. Συνοπτικά, για κάθε στρατηγική διαχείρισης θα πρέπει 

να καθοριστούν κάποιες στρατηγικές επενδύσεων ως σημεία αναφοράς. 

iii. Υποθέτουμε ότι ο μέσος και η διακύμανση είναι κατάλληλα περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία για τη θέση και τις παραμέτρους κινδύνου της ιστορικής, υπό όρους ή 

υπολειμματικής  κατανομής αποδόσεων. Αυτή δεν είναι απαραίτητα η περίπτωση κατά την 

οποία αυτές οι κατανομές έχουν υψηλή ασυμμετρία και παχιές ουρές μιας και ο μέσος του 

δείγματος είναι πολύ ευαίσθητος σε ακραίες τιμές, και η διακύμανση δεν είναι το 

καταλληλότερο μέτρο για την εκτίμηση του κινδύνου. Υψηλές τιμές σε κυρτότητα και 

ασυμμετρία συνήθως παρατηρούνται στην χωρίς περιορισμούς κατανομή των hedge funds, 

τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν δυναμικές στρατηγικές διαχείρισης. Στη βιβλιογραφία 

έχουν προταθεί και άλλα μέτρα για την εκτίμηση της απόδοσης στα πλαίσια της βέλτιστης 

κατανομής (Farinelli et al., (2008). Συνήθως λαμβάνονται εξετάζοντας ένα 

διαφοροποιημένο δείκτη, κατά τον οποίο η διακύμανση αντικαθίσταται από ένα άλλο 

μέτρο εκτίμησης κινδύνου. Το μέτρο της εκτίμησης του κινδύνου μπορεί να βασίζεται σε 

ένα μοντέλο Value-at-Risk (π.χ. Dowd, 1999;  Amenc and Le Sourd, 2005), μια ημι-τυπική 

απόκλιση (π.χ. Roy, 1952; Levy and Levy, 2009) ή το δείκτη Sortino (Sortino and Van der 

Meer, 1991).  

Όπως μας δείχνει και η έρευνα των L. F. Agudo and J. L. S. Marzal (2004), κατά την οποία 

ανέλυσαν τις αποδόσεις Ισπανικών funds και χρησιμοποίησαν δεδομένα για 91 fixed-income 

funds για την περίοδο Ιανουάριος 1993-Δεκέμβριος 2000 και 40 equity funds για την περίοδο 

Ιανουάριος 1995-Δεκέμβριος 2000. Ως risk-free asset χρησιμοποιήθηκε το 3-month Spanish 

treasury bill repos.  
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2.2 Δεδομένα 

 

Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε funds από δεκαπέντε διαφορετικές κατηγορίες για την 

περίοδο από τον Ιούνιο 1995 έως τον Ιούλιο 2016. Τα δεδομένα βρέθηκαν από την 

ιστοσελίδα του Yahoo Finance. Τα funds που προτιμήθηκαν ήταν αυτά με τη μεγαλύτερη 

κατάταξη βάσει του δείκτη Morningstar καθώς επίσης και του εύρους των ιστορικών 

δεδομένων που υπήρχαν στη διάθεσή μας (επιλέχθηκαν funds για τα οποία είχαμε δεδομένα 

τουλάχιστον μιας δεκαετίας). Επίσης, ένας ακόμα παράγοντας για την επιλογή, ήταν να 

αποφύγουμε να έχουμε funds από την ίδια «οικογένεια». Εκτιμήθηκαν τα μέτρα Sharpe, 

Treynor, Sortino, Information ratio και Modified Sharpe ratio. Ως σημείο αναφοράς για το 

risk free rate χρησιμοποιήθηκε το 3 month Treasury Bill για τα funds που διαπραγματεύονται 

στις ΗΠΑ και το ΕΟΝΙΑ για τυά που διαπραγματεύονται στην Ευρώπη. Στον πίνακα 2 

αναφέρονται τα funds και οι κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 2. Funds που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 

No Fund Name Ticker Category Morningstar 

Rating 
1 American Century Equity Income Instl ACIIX Large Value ***** 

2 American Century Mid Cap Value Inv ACMVX Mid-Cap Value ***** 

3 AB Global Real Estate Investment II I ARIIX Global Real Estate **** 

4 Nuveen Real Estate Securities I FARCX Real Estate ***** 

5 Williston Basin/Mid-North America Stk A ICPAX Energy Equity **** 

6 MassMutual Select Blue Chip Growth Svc MBCYX Large Growth ***** 

7 PIMCO Commodity Real Ret Strat Admin PCRRX Commodities Broad Basket *** 

8 Principal MidCap R4 PMBSX Mid-Cap Growth ***** 

9 Guggenheim Alpha Opportunity C SAOCX Long/Short Equity ***** 

10 1919 Financial Services A SBFAX Financial ***** 

11 Touchstone Controlled Growth with Inc Y TSAYX Multialternative ***** 

12 VALIC Company I Health Sciences VCHSX Health ***** 

13 Vanguard Industrials Index Adm VINAX Industrial *** 

14 Vanguard Small Cap Value Index I VSIIX Small Value ***** 

15 Wasatch Micro Cap Value WAMVX Small Growth ***** 

 

Στην επόμενη ενότητα, της ανάλυσης των δεδομένων, αρχικά παρατίθενται λεπτομέρειες 

για το κάθε fund ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα κάποια γενικά στοιχεία για τη στρατηγική 

που ακολουθεί και τις εταιρείες που το αποτελούν. Έπειτα, παρουσιάζονται σε πίνακες και 

γραφήματα τα αποτελέσματα για την πορεία του κάθε δείκτη στην διάρκεια των ετών. Τέλος, 



28 

 

έχουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα με όλα τα μέτρα για το σύνολο των δεδομένων, που 

προκύπτουν αν υπολογίσουμε το μέσο όρο εκάστου μέτρου ο οποίος θα μας βοηθήσει για την 

κατάταξη των funds.  

 

2.3 Ανάλυση δεδομένων 

 

2.3.1 American Century Equity Income Instl (ACIIX) 

 

Εδρεύει στο Κάνσας των Η.Π.Α. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 και ανήκει στην 

οικογένεια του American Century Investments. Εντάσσεται στην κατηγορία Large Value. Η 

επένδυση σε αυτό το fund επιδιώκει το γρήγορο κέρδος. Η ανατίμηση του κεφαλαίου είναι 

δευτερεύων στόχος. Επενδύει σε εταιρείες οι οποίες έχουν ευνοϊκό ιστορικό στην εξασφάλιση 

εισοδήματος και έχουν αξιόλογες προοπτικές στο να συνεχίσουν ή να αυξήσουν το κέρδος 

που προσφέρουν. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων αναζητούν για μετοχικούς τίτλους 

εταιρειών που πιστεύουν ότι είναι υποτιμημένες και έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις 

τιμές τους. Ένα μέρος του κεφαλαίου μπορεί να επενδυθεί και σε τίτλους της αλλοδαπής, αν 

αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές των διαχειριστών. Η περίοδος που που χρησιμοποιήθηκε για 

την ανάλυση των δεδομένων είναι από την ίδρυση του (1998) έως και τον Ιούλιο του 2016. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι εταιρείες που κατέχουν τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά και 

αποτελούν το 36,07% επί του συνόλου. 

 

Πίνακας 3. Εταιρείες με τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά στον ACIIX 

 Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 iShares Russell 1000 Value 4.91% 

2 SPDR® S&P 500 ETF 4.56% 

3 Johnson & Johnson 4.09% 

4 Exxon Mobil Corp 3.79% 

5 Wells Fargo & Co, San Francisco Ca Pfd 3.40% 

6 Bk Amer Pfd 3.32% 

7 Intel Cv 2.95% 3.31% 

8 Microchip Tech Cv 1.625% 3.19% 

9 Schlumberger Ltd 2.92% 

10 Pfizer Inc 2.58% 
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Όπως παρατηρούμε στο γράφημα 1 στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με 

την κατηγορία της επένδυσης, τρεις κατηγορίες (οικονομικές υπηρεσίες, υγεία και ενέργεια) 

συγκεντρώνουν πάνω από το 50% της επένδυσης. 

 

 

Γράφημα 1. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του ACIIX 

 

 

                       Γράφημα 2. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, ACIIX 

 

Στο γράφημα 2 των αποδόσεων (S&P 500-ACIIX), παρατηρούμε από την ίδρυση (1998) 

έως το 2004 οι αποδόσεις του ACIIX έχουν αποκλίσεις σε σχέση με τις αποδόσεις του S&P 
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500. Από το 2004 και μετά έχει την ίδια συμπεριφορά με τον S&P500 και ειδικότερα από το 

2006 και έπειτα παρουσιάζει μια πιο επιφυλακτική στρατηγική με μικρότερο ρίσκο τόσο στο 

κέρδος όσο και στη ζημία. 

 

Πίνακας 4. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio ACIIX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

1998 -2,0315 2008 -2,4910 

1999 -4,2149 2009 0,5433 

2000 -3,5217 2010 0,6998 

2001 -2,7669 2011 0,0827 

2002 -1,9305 2012 0,9660 

2003 0,5709 2013 0,9053 

2004 -1,9756 2014 0,1952 

2005 -5,1843 2015 -0,6806 

2006 -5,9589 2016 3,2571 

2007 -5,2967 
   

Πίνακας 5.Treynor ratio ACIIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως βλέπουμε από τους πίνακες 4 και 5, στους οποίους παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης, οι δείκτες Treynor και Sharpe είναι ομόσημοι σε όλη την 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό συμβαίνει γιατί το beta είναι θετικό καθ’ όλη τη 

χρονική περίοδο. Από την ίδρυση του (1998) και για μια δεκαετία έως το 2008 η απόδοση 

του ήταν μικρότερη από το risk free rate, με μια εξαίρεση κατά το έτος 2003. Ωστόσο από το 

2009 και έπειτα παρουσιάζει μια συνεχόμενη θετική-μεγαλύτερη απόδοση (με εξαίρεση το 

2015) από το risk free rate. Σύμφωνα με το δείκτη Sharpe για τα έτη 2003, 2009-2016, εκτός 

του 2015,  έχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις. Ο δείκτης Treynor είναι θετικός με θετικό beta για 

τις ίδιες περιόδους, αυτό μας δείχνει ότι το fund είχε καλύτερη απόδοση από το risk free rate. 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

1998 -1,3793 2008 -0,5568 

1999 -32,9889 2009 0,1249 

2000 -1,0362 2010 0,1373 

2001 -0,7250 2011 0,0136 

2002 -0,4119 2012 0,1107 

2003 0,0688 2013 0,1196 

2004 -0,3937 2014 0,0208 

2005 -0,5461 2015 -0,1189 

2006 -0,9391 2016 0,4084 

2007 -0,7062 
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Πίνακας 6. Sortino ratio ACIIX 

Ετος Sortino Ετος Sortino 

1998 -0,5556 2008 -0,6081 

1999 -0,7973 2009 0,2146 

2000 -0,7375 2010 0,3253 

2001 -0,6592 2011 0,0392 

2002 -0,5338 2012 0,4435 

2003 0,3081 2013 0,3901 

2004 -0,5383 2014 0,0739 

2005 -0,8424 2015 -0,2419 

2006 -0,8738 2016 3,4888 

2007 -0,8476 
   

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το δείκτη Sortino. Παρατηρώντας τα 

πρόσημα και τις τιμές του πίνακα, συμπεραίνουμε ότι έχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις τα ίδια 

έτη με αυτά που προέκυψαν από την ανάλυση για τους δείκτες Sharpe και Treynor. 

  

Πίνακας 7. Information ratio ACIIX 

Έτος Information Έτος Information 

1998 -1,1986 2008 2,8384 

1999 -1,4859 2009 -1,5580 

2000 1,8007 2010 -0,4735 

2001 1,6585 2011 0,0917 

2002 2,1085 2012 -1,1183 

2003 -1,6568 2013 -2,1173 

2004 -0,6260 2014 -1,2105 

2005 -1,3648 2015 -0,9923 

2006 -0,4184 2016 2,0325 

2007 -1,2953 
   

Όσον αφορά στο δείκτη πληροφόρησης, από τον παραπάνω, πίνακα 7, βλέπουμε ότι το 

fund παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις μόνο για πέντε έτη, σε σύνολο δεκαεννέα ετών, τα 

έτη 2001-2002, 2008, 2011 και 2016. 

Σε ότι αφορά το δείκτη modified sharpe, όπως φαίνεται στον πίνακα 8 που ακολουθεί, για 

τις περιόδους από την ίδρυση (1998) έως και το 2008 και για το 2015-2016 παρουσιάζει 

μικρότερες αποδόσεις αποδόσεις. Αντίθετα για την περίοδο 2009-2014 εμφανίζει θετικό 

πρόσημο και άρα μεγαλύτερες αποδόσεις.  
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Πίνακας 8. Modified Sharpe ratio ACIIX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

1998 -0,8444 2008 -0,6052 

1999 -1,2228 2009 0,2735 

2000 -3,0321 2010 0,4442 

2001 -1,5990 2011 0,0466 

2002 -0,7167 2012 0,5686 

2003 -1,0168 2013 0,4887 

2004 -1,3169 2014 0,0750 

2005 -2,0570 2015 -0,1941 

2006 -3,9084 2016 -3,1503 

2007 -1,3107 
   

 

Πίνακας 9. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 1998-2016 ACIIX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -1,5175 

Treynor -0,3693 

Sortino -0,1027 

Information -0,2624 

Modified Sharpe -1,0041 

 

Στον πίνακα 9 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τα 

μέτρα αξιολόγησης για όλη τη χρονική διάρκεια που δραστηριοποιείται το fund. Βλέπουμε 

ότι όλοι οι δείκτες έχουν αρνητικό πρόσημο.  

 

2.3.2 American Century Mid Cap Value Inv (ACMVX) 

 

Εδρεύει στο Κάνσας των Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2004 και ανήκει στην οικογένεια 

του American Century Investments. Εντάσσεται στην κατηγορία Mid-Cap Value. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν εταιρείες των οποίων η κεφαλαιοποίηση κυμαίνεται μεταξύ 2 και 

10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επένδυση επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. 

Το γρήγορο κέρδος είναι δευτερευούσης σημασίας. Σε κανονικές συνθήκες αγοράς, οι 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων θα επενδύουν τουλάχιστον το 80% του κεφαλαίου σε εταιρείες 

μεσαίου μεγέθους. Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό, που αποτελούν το 20,80% 

του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
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Πίνακας 10. Εταιρείες με τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά στον ACMVX 

   Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Northern Trust Corp 2.97% 

2 Imperial Oil Ltd 2.34% 

3 Tyco International PLC 2.32% 

4 iShares Russell Mid-Cap Value 2.15% 

5 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.02% 

6 Edison International 1.87% 

7 Republic Services Inc Class A 1.86% 

8 EQT Corp 1.83% 

9 Weyerhaeuser Co 1.72% 

10 Xcel Energy Inc 1.72% 

 

 

 

Γράφημα 3. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του ACMVX 

 

Από το παραπάνω γράφημα 3, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με την 

κατηγορία της επένδυσης, βλέπουμε ότι τρεις κατηγορίες (οικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανία 

και ενέργεια) συγκεντρώνουν περίπου το 50% της επένδυσης. 
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Γράφημα 4. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, ACMVX 

 

Αναλύοντας το γράφημα 4 των αποδόσεων, βλέπουμε ότι οι αποδόσεις του ACMVX σε 

σύγκριση με το S&P 500 από την ίδρυση (2004) έως και σήμερα βλέπουμε ότι 

συνδιακυμαίνονται. 

 

Πίνακας 11. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio ACMVX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2004 0,1880 2011 -0,5531 

2005 -3,0358 2012 1,1291 

2006 -5,4673 2013 1,7069 

2007 -4,5784 2014 0,3819 

2008 -1,9033 2015 -0,6581 

2009 1,1312 2016 1,5161 

2010 0,9598 
   

Σύμφωνα με τον πίνακα 11, ο δείκτης Sharpe, παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αποδόσεις το 

έτος ίδρυσης καθώς και την περίοδο 2009 έως 2016 εκτός από τα έτη 2001 και 2015. 

  

Πίνακας 12. Treynor ratio ACMVX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2004 -0,0144 2011 0,0968 

2005 0,3209 2012 -0,1275 

2006 0,5054 2013 -0,1909 

2007 0,6432 2014 -0,0416 

2008 0,4140 2015 0,1290 

2009 -0,2613 2016 -0,1901 

2010 -0,1904 
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Στον πίνακα 12 βλέπουμε ότι ο δείκτης Treynor είναι αρνητικός και από τη στιγμή που και 

το beta είναι αρνητικό. Φαίνεται ότι το fund είχε καλή απόδοση, καταφέρνει να μειώσει το 

ρίσκο ενώ παράλληλα είχε καλύτερη απόδοση από το risk free rate. Αυτό συμφωνεί και με τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν και από το δείκτη Sharpe, για τις αντίστοιχες χρονικές 

περιόδους, ο οποίος είναι θετικός. Από τους πίνακες που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης οι δείκτες Treynor και Sharpe είναι ετερόσημοι σε όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό συμβαίνει γιατί το beta είναι αρνητικό. 

 

Πίνακας 13. Sortino ratio ACMVX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2004 0,0894 2011 -0,2236 

2005 -0,6868 2012 0,5194 

2006 -0,8550 2013 0,9537 

2007 -0,8098 2014 0,1507 

2008 -0,5085 2015 -0,2295 

2009 0,5289 2016 1,0007 

2010 0,4757 

   

Για το δείκτη Sortino στον πίνακα 13, βλέπουμε ότι έχει θετικό πρόσημο τις ίδιες 

περιόδους με τους προηγούμενους δείκτες και συμβαδίζει με τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν παραπάνω. 

Πίνακας 14. Information ratio ACMVX 

Έτος Information Έτος Information 

2004 1,9112 2011 -1,1221 

2005 -0,3287 2012 -0,4975 

2006 -0,0390 2013 -0,9866 

2007 -1,2982 2014 -0,6849 

2008 2,8198 2015 -0,9072 

2009 0,6667 2016 4,6152 

2010 0,6607 

    

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό του δείκτη πληροφόρησης, βλέπουμε 

ότι το fund παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις κατά τα έτη 2004, 2008-2010 και 2016. Στα 

έτη αυτά ο δείκτης πληροφόρησης είναι μεγαλύτερος από 0,4 που σημαίνει ότι μπορεί να 

θεωρηθεί ότι είχαμε καλή διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 
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Πίνακας 15. Modified Sharpe ratio ACMVX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2004 1,6711 2011 -0,2672 

2005 -1,4480 2012 0,6314 

2006 -5,4964 2013 2,2174 

2007 -1,1675 2014 0,1622 

2008 -0,4858 2015 -0,1743 

2009 0,7595 2016 1,9788 

2010 0,7712 

   

Ο πίνακας 15 μας παρουσιάζει τις τιμές του modified Sharpe ratio και βλέπουμε ότι, όσον 

αφορά στην εκτίμηση της αποδόσης, έχει τα ίδια αποτελέσματα με τους δείκτες Sharpe, 

Treynor και Sortino.  

 

Πίνακας 16. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2004-2016 ACMVX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -0,7064 

Treynor 0,0841 

Sortino 0,0312 

Information 0,3699 

Modified Sharpe -0,0652 

 

Τέλος, στον πίνακα 16 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση του ACMVX και παρατηρούμε ότι για τη συνολική διάρκεια 

δραστηριοποίησής του, οι δείκτες Treynor, Sortino και Information είναι θετικοί. Αντίθετα οι 

δείκτες Sharpe και Modified Sharpe εμφανίζουν μικρότερες αποδόσεις.   

 

2.3.3 AB Global Real Estate Investment II I (ARIIX) 

 

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του  1997 και ανήκει στην οικογένεια των Alliance Bernstein, στην 

κατηγορία του Global Real Estate. Το fund αυτό έχει ως στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση 

κεφαλαίου. Τουλάχιστον το 80% του κεφαλαίου επενδύεται σε τίτλους μετοχών εταιρειών 

που επενδύουν σε ακίνητα ή σε άλλες εταιρείες του κλάδου των ακινήτων, όπως εταιρείες 

εκμετάλλευσης. Γίνεται σημαντική επένδυση (τουλάχιστον 40%, εκτός και αν οι συνθήκες 

της αγοράς δεν θεωρούνται ευνοϊκές) σε μετοχές  εταιρειών εκτός Αμερικής. Επενδύει σε 

τίτλους μετοχών εταιρειών που βρίσκονται τουλάχιστον σε τρεις χώρες. Οι δέκα εταιρείες με 
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το μεγαλύτερο ποσοστό που συγκεντρώνουν το 23,33% του συνολικού κεφαλαίου είναι 

παρουσιάζονται στον πίνακα 17:    

 

Πίνακας 17. Εταιρείες με τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά στο ARIIX 

    Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Simon Property Group Inc 5,71% 

2 AvalonBay Communities Inc 3,10% 

3 Ventas Inc 2,50% 

4 Boston Properties Inc 2,41% 

5 Cheung Kong Property Holdings Ltd 1,83% 

6 Regency Centers Corp 1,70% 

7 Westfield Corp 1,61% 

8 Gramercy Ppty Tr 1,52% 

9 Link Real Estate Investment Trust 1,48% 

10 Mid-America Apartment Communities Inc 1,47% 

 

 

Γράφημα 5. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του ARIIX 

 

Από το παραπάνω γράφημα 5, όπως ήταν αναμενόμενο, βλέπουμε ότι το σύνολο σχεδόν 

της επένδυσης, με ποσοστό 97% βρίσκεται στην κατηγορία των ακινήτων.  
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          Γράφημα 6. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, ARIIX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα των αποδόσεων, παρατηρούμε ότι από την ίδρυση του fund 

(1997) έως το 2003 ο S&P 500 έχει μεγαλύτερες αποδόσεις τόσο στις θετικές όσο και στις 

αρνητικές. Από το 2003 έως το 2010 ο ARIIX έχει μεγαλύτερες αποδόσεις (θετικές και 

αρνητικές) παρουσιάζοντας ακραίες (αρνητικές) τιμές το 2007 και 2008. Από το 2010 και 

μετά τείνει να έχει την ίδια συμπεριφορά με τον S&P 500. 

 

Πίνακας 18. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio ARIIX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

1998 -5,1850 2008 -2,2122 

1999 -4,4923 2009 0,8301 

2000 -3,9298 2010 0,5662 

2001 -3,3305 2011 -0,3513 

2002 -1,7780 2012 1,5265 

2003 2,2120 2013 -0,0008 

2004 0,5946 2014 0,9053 

2005 -1,9012 2015 -0,2976 

2006 -2,0215 2016 0,8368 

2007 -2,4994 

   

  Όπως μας δείχνουν τα αποτελέσματα του πίνακα 18 για το δείκτη Sharpe, από το 1998 

έως και το 2008 έχει μικρότερες αποδόσεις, με εξαίρεση την περίοδο 2003-2004. Από το 
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2009 έως και σήμερα έχει σταθερά μεγαλύτερες αποδόσεις  (εκτός από τα έτη 2011, 2013 και 

2015). 

 

Πίνακας 19.Treynor ratio ARIIX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

1998 -1,5397 2008 -0,5056 

1999 -2,6710 2009 0,1948 

2000 3,0071 2010 0,1212 

2001 -1,6221 2011 -0,0603 

2002 -1,0811 2012 0,1984 

2003 0,5133 2013 -0,0001 

2004 0,1098 2014 0,1128 

2005 -0,2279 2015 -0,0594 

2006 -0,3007 2016 0,1129 

2007 -0,4792 

   

  Συγκρίνοντας τις τιμές του δείκτη Sharpe με αυτές του δείκτη Treynor από τον πίνακα 

19, βλέπουμε ότι είναι ομόσημοι, γιατί το beta είναι θετικό καθ’ όλη τη χρονική περίοδο. Ο 

δείκτης Treynor είναι θετικός με θετικό beta για τις ίδιες περιόδους, αυτό μας δείχνει ότι το 

fund είχε καλύτερη απόδοση από το risk free rate. 

 

Πίνακας 20. Sortino ratio ARIIX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

1998 -0,8434 2008 -0,5730 

1999 -0,8259 2009 0,3840 

2000 -0,7728 2010 0,2765 

2001 -0,7208 2011 -0,1384 

2002 -0,5022 2012 0,8003 

2003 1,4212 2013 -0,0003 

2004 0,2209 2014 0,4317 

2005 -0,5179 2015 -0,1193 

2006 -0,5313 2016 0,5326 

2007 -0,6042 

   

Σύμφωνα με τον πίνακα 20 και τις τιμές του δείκτη Sortino, παρατηρούμε ότι μας δίνει την 

ίδια εικόνα για την εκτίμηση των αποδόσεων της επένδυσής μας και έχει τα ίδια πρόσημα με 

τους δείκτες Sharpe και Sortino. 
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Πίνακας 21. Information ratio ARIIX 

Έτος Information Έτος Information 

1998 -3,5596 2008 -0,6242 

1999 -1,7387 2009 0,4032 

2000 1,0835 2010 -0,0873 

2001 0,8340 2011 -0,8469 

2002 1,1207 2012 1,0306 

2003 0,4844 2013 -1,9845 

2004 1,0347 2014 -0,1290 

2005 0,0436 2015 -0,2644 

2006 0,6634 2016 0,6841 

2007 -1,1575 

   

Όσον αφορά στο δείκτη πληροφόρησης, βλέπουμε ότι το fund παρουσίασε μεγαλύτερες 

αποδόσεις κατά τα έτη 2000-2006, 2009, 2012 και 2016 

 

Πίνακας 22. Modified Sharpe ratio ARIIX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

1998 -1,2077 2008 -0,4796 

1999 -3,7429 2009 0,4967 

2000 -4,0890 2010 0,3789 

2001 -1,7310 2011 -0,1155 

2002 -0,7261 2012 0,9321 

2003 -1,9793 2013 -0,0004 

2004 0,4070 2014 0,4684 

2005 -0,8789 2015 -0,1124 

2006 -1,6060 2016 1,0600 

2007 -0,6164 

  
 

 

Τα ίδια αποτελέσματα, ως προς την εκτίμηση των αποδόσεων, βρίσκουμε και από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων για το δείκτη modified sharpe, με εξαίρεση τα έτη 2003 και 

2005. 

Εκτός από το δείκτη πληροφόρησης βλέπουμε ότι οι υπόλοιποι δείκτες συμφωνούν 

σχετικά με την κίνηση των αποδόσεων για όλα τα έτη (με εξαίρεση τα 2003 και 2005 για το 

modified sharpe). 
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Πίνακας 23. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 1998-2016 ARIIX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -1,0804 

Treynor -0,2198 

Sortino -0,1096 

Information -0,1584 

Modified Sharpe -0,7127 

 

Τέλος, στον πίνακα 23 με τα  συγκεντρωτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση του ARIIX για τη συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής του, συμπεραίνουμε ότι 

όλοι οι δείκτες είναι αρνητικοί. 

 

2.3.4 Nuveen Real Estate Securities I (FARCX) 

 

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1995. Βρίσκεται στην ομάδα των funds του Nuveen στην κατηγορία 

του Real Estate. Η επένδυση επιδιώκει να παρέχει εισόδημα πάνω από το μέσο όρο και 

μακροπρόθεσμη ανατίμηση του κεφαλαίου Σε κανονικές συνθήκες το fund επενδύει 

τουλάχιστον το 80% του αθροίσματος του κεφαλαίου και το ποσό των δανείων που υπάρχουν 

για επενδυτικούς σκοπούς, σε κοινές μετοχές, για την εξασφάλιση εισοδήματος, εταιρειών 

που ασχολούνται με τον κλάδο των ακινήτων, εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Μπορεί να 

επενδύσει μέχρι και 15% του συνολικού κεφαλαίου μετοχές που έχουν εκδοθεί εκτός των 

Η.Π.Α. Μέχρι και 15% των συνολικών κεφαλαίων μπορεί να επενδυθούν σε μετοχές 

αναδυόμενων αγορών. Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό που συγκεντρώνουν το 

43,12% του συνολικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον πίνακα 24 

 

Πίνακας 24. Εταιρείες με τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά στο FARCX 

   Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Simon Property Group Inc 9,59% 

2 Public Storage 5,96% 

3 Prologis Inc 4,66% 

4 Equity Residential 4,38% 

5 Vornado Realty Trust 3,68% 

6 Federal Realty Investment Trust 3,68% 

7 Welltower Inc 3,67% 

8 National Retail Properties Inc 2,80% 

9 Equinix Inc 2,40% 

10 Digital Realty Trust Inc 2,30% 
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Γράφημα 7. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του FARCX 

 

Από το παραπάνω γράφημα 5, όπως ήταν αναμενόμενο, βλέπουμε ότι το σύνολο σχεδόν 

της επένδυσης, με ποσοστό 98% βρίσκεται στην κατηγορία των ακινήτων και μόλις το 2% 

επενδύεται στις τηλεπικοινωνίες. 

 

 

Γράφημα 8. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, FARCX 
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Αναλύοντας το γράφημα 8 των αποδόσεων του FARCX σε σύγκριση με τον S&P 500 

βλέπουμε ότι από  την ίδρυση έως το 2002 ο S&P 500 έχει μεγαλύτερες (αρνητικές και 

θετικές) αποδόσεις. Από εκεί και έπειτα έχουν περίπου τις ίδιες αποδόσεις εκτός από κάποιες 

μεμονωμένες περιπτώσεις ακραίων τιμών, όπως το Σεπτέμβριο του 2008 και το Μάρτιο του  

2009. 

 

Πίνακας 25. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio FARCX 

Έτος Annualised 

Sharpe 
Έτος Annualised Sharpe 

1995 -5,13 2006 -1,90 

1996 -4,20 2007 -3,23 

1997 -5,13 2008 -1,23 

1998 -10,53 2009 0,67 

1999 -4,77 2010 1,25 

2000 -3,90 2011 0,26 

2001 -3,17 2012 0,99 

2002 -2,04 2013 -0,46 

2003 1,68 2014 1,48 

2004 0,18 2015 -0,27 

2005 -1,94 2016 1,02 

 

Ο πίνακας 25 των αποτελεσμάτων για το δείκτη Sharpe μας δείχνει ότι από την ίδρυση 

(1995) έως και το 2008 έχει μικρότερες αποδόσεις σε σχέση με το risk free rate, εκτός από τα 

έτη 2003 και 2004. Αρχίζοντας από το 2009 βλέπουμε ότι σημειώνονται θετικές αποδόσεις, 

με εξαίρεση το 2013 και 2015. Επίσης, σε σύγκριση με τον πίνακα 26, οι δείκτες Sharpe και 

Treynor έχουν το ίδιο πρόσημο με μόνη διαφορά το 2000, λόγω του γεγονότος ότι το beta 

είναι θετικό σε όλα τα έτη ενώ το έτος 2000 είναι αρνητικό. 

 

Πίνακας 26.Treynor ratio FARCX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

1995 -1,4260 2006 -0,3265 

1996 -3,7665 2007 -0,4765 

1997 -1,5934 2008 -0,3028 

1998 -4,7108 2009 0,1697 

1999 -3,0320 2010 0,2785 

2000 3,8757 2011 0,0444 

2001 -1,6045 2012 0,1669 

2002 -1,1334 2013 -0,0757 

2003 0,3477 2014 0,2692 

2004 0,0423 2015 -0,1039 

2005 -0,2591 2016 0,1623 
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Επίσης, οι τιμές του δείκτη Treynor έρχονται σε συμφωνία για την εκτίμηση της απόδοσης 

σε σχέση με το δείκτη Sharpe. 

 

Πίνακας 27. Sortino ratio FARCX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

1995 -0,8786 2006 -0,5045 

1996 -0,7975 2007 -0,7027 

1997 -0,8434 2008 -0,3733 

1998 -0,9538 2009 0,3249 

1999 -0,8408 2010 0,7307 

2000 -0,7688 2011 0,1191 

2001 -0,7098 2012 0,5915 

2002 -0,5410 2013 -0,1704 

2003 0,9207 2014 0,8603 

2004 0,0631 2015 -0,1137 

2005 -0,5140 2016 0,7047 

 

Στον πίνακα 27 καταγράφονται τα αποτελέσματα για το δείκτη Sortino και από την 

ανάλυση τους βλέπουμε ότι δίνουν τις ίδιες εκτιμήσεις για την απόδοση της επένδυσης σε 

όλα τα έτη. 

 

Πίνακας 28. Information ratio FARCX 

Έτος Information Έτος Information 

1995 -1,1017 2006 0,6639 

1996 0,1572 2007 -1,5412 

1997 -1,2561 2008 0,3781 

1998 -2,5805 2009 0,2863 

1999 -1,7023 2010 1,2004 

2000 1,3848 2011 0,5687 

2001 0,8866 2012 -0,1231 

2002 1,2374 2013 -2,4975 

2003 0,0533 2014 0,7914 

2004 0,5626 2015 -0,2264 

2005 -0,1560 2016 0,9211 
 

 

 

Όσον αφορά στο δείκτη πληροφόρησης στον πίνακα 28, βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές 

συμφωνεί με τους υπόλοιπους δείκτες εκτός από έξι έτη (σε διάρκεια είκοσι δύο ετών) 1996, 

2000-2002, 2006 και 2008. 
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Πίνακας 29. Modified Sharpe ratio FARCX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

1995 -9,3597 2006 -1,3465 

1996 3,7004 2007 -0,8468 

1997 -8,1082 2008 -0,3412 

1998 -1,8633 2009 0,3765 

1999 -3,1725 2010 1,6024 

2000 -12,5464 2011 0,1208 

2001 -2,2505 2012 1,0251 

2002 -0,8010 2013 -0,1863 

2003 -5,5374 2014 1,3046 

2004 0,0935 2015 -0,1373 

2005 -0,7633 2016 2,7379 

 

Τα αποτελέσματα για το δείκτη modified sharpe ratio παρουσιάζονται στον πίνακα 29 και 

συμφωνούν με τους προηγούμενους δείκτες, με εξαίρεση τα έτος 2003. 

 

Πίνακας 30. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 1995-2016 FARCX 

Δείκτης Τιμή 

Sharpe -1,8353 

Treynor -0,6116 

Sortino -0,1999 

Information -0,0951 

Modified Sharpe -1,6500 

 

Τέλος, στον πίνακα 23 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα για τους δείκτες, 

οι οποίοι είναι όλοι αρνητικοί, που προέκυψαν από την ανάλυση του FARCX για τη 

συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής του. 

 

2.3.5 Williston Basin/Mid-North America Stk A (ICPAX) 

 

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1999. Βρίσκεται στην ομάδα των funds του Integrity στην 

κατηγορία του Equity Energy. Η επένδυση επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Σε 

κανονικές συνθήκες το fund επενδύει τουλάχιστον το 80% των κεφαλαίων του (συν τυχόν 

δανεισμούς που γίνονται για επενδυτικούς σκοπούς) σε μετοχές εγχώριων και ξένων εκδοτών 
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που συμμετέχουν ή επωφελούνται από την ανάπτυξη των πόρων της περιοχής Williston Basin 

ή / και της κεντρό-Βόρειας Αμερικής. Μπορεί να επενδύσει σε εταιρείες μικρής, μεσαίας και 

μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι εταιρείες στις οποίες επενδύει το fund μπορεί να 

συμπεριλαμβάνουν άλλες εταιρείες που έχουν αρχίσει πρόσφατα τις δραστηριότητές τους και 

δεν έχουν σημαντικά έσοδα (βρίσκονται δηλαδή στο στάδιο  της ανάπτυξης). Οι δέκα 

εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό που συγκεντρώνουν το 40,37% του συνολικού 

κεφαλαίου και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

 

Πίνακας 31. Εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ICPAX 

  Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Kinder Morgan Inc P 4,88% 

2 Schlumberger Ltd 4,80% 

3 Spectra Energy Corp 4,70% 

4 US Silica Holdings Inc 4,42% 

5 Superior Energy Services Inc 4,40% 

6 Halliburton Co 3,61% 

7 Baker Hughes Inc 3,60% 

8 Parsley Energy Inc A 3,35% 

9 Oil States International Inc 3,33% 

10 Pioneer Natural Resources Co 3,28% 

 

 

 

Γράφημα 9. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του ICPAX 
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Στο παραπάνω γράφημα 9, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανά κατηγορία, 

βλέπουμε ότι το σύνολο σχεδόν της επένδυσης, με ποσοστό 85% βρίσκεται στην κατηγορία 

της ενέργειας. 

 

 
Γράφημα 10. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, ICPAX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα 10 των αποδόσεων, παρατηρούμε ότι οι αποδόσεις του ICPAX 

σε σύγκριση με τον S&P 500 από το 2001 και μετά έχουν περίπου τις ίδιες αποδόσεις εκτός 

από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ακραίων τιμών, όπως το 11/2005, το 11/2006, το 

11/2007 και 09/2011. Έως τότε το ICPAX είχε μεγαλύτερες αποδόσεις. 

 

Πίνακας 32. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio ICPAX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

1999 1,3535 2008 -1,2095 

2000 -1,6312 2009 0,8647 

2001 -2,5697 2010 1,6382 

2002 -2,0761 2011 0,2885 

2003 1,0195 2012 0,0542 

2004 -0,4124 2013 1,7318 

2005 -1,7162 2014 -0,7160 

2006 -2,1881 2015 -1,1616 

2007 -1,9323 2016 1,2316 
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Στον πίνακα 32 με τις τιμές του δείκτη Sharpe βλέπουμε ότι από την ίδρυσή του έως και το 

2008 (εκτός από την πρώτη χρονιά και το 2003) έχει μικρότερες αποδόσεις, ενώ για τα έτη 

που ακολουθούν, παρουσιάζει σταθερά μεγαλύτερες αποδόσεις (εκτός από τα έτη 2014 και 

2015). 

 

Πίνακας 33.Treynor ratio ICPAX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

1999 0,2413 2008 -0,2979 

2000 -0,8978 2009 0,2091 

2001 -0,5811 2010 0,3543 

2002 -0,5122 2011 0,0493 

2003 0,1590 2012 0,0080 

2004 -0,0348 2013 0,2462 

2005 -0,2578 2014 -0,1377 

2006 -0,6911 2015 -0,2737 

2007 -0,6357 2016 0,2231 

 

 

Συγκρίνοντας τις τιμές του δείκτη Treynor, που καταγράφονται στον πίνακα 33, με τις 

τιμές του δείκτη Sharpe παρατηρούμε ότι έχουν το ίδιο πρόσημο. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

beta είναι θετικό καθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Ο δείκτης Treynor είναι 

θετικός, τα έτη που είναι θετικός και ο Sharpe, και σε συνδυασμό με το θετικό beta για τις 

περιόδους αυτές, μας δείχνει ότι το fund είχε καλύτερη απόδοση από το risk free rate. 

 

Πίνακας 34. Sortino ratio ICPAX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

1999 1,1277 2008 -0,3846 

2000 -0,5181 2009 0,4140 

2001 -0,6343 2010 0,9628 

2002 -0,5631 2011 0,1351 

2003 0,6029 2012 0,0206 

2004 -0,1441 2013 1,6569 

2005 -0,4680 2014 -0,2493 

2006 -0,5520 2015 -0,3867 

2007 -0,5034 2016 1,0085 

 

Από τον πίνακα 34, στον οποίο φαίνονται οι τιμές του δείκτη Sortino που προέκυψαν από 

την ανάλυση του δείγματός μας, βλέπουμε ότι μας δίνει τα ίδια αποτελέσματα με τους δείκτες 

Sharpe και Treynor σχετικά με την εκτίμηση της απόδοσης της επένδυσή μας. 
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Πίνακας 35. Information ratio ICPAX 

Έτος Information Έτος Information 

1999 4,3686 2008 1,9372 

2000 0,0755 2009 -0,4871 

2001 -0,6696 2010 2,4586 

2002 -0,1051 2011 0,4280 

2003 0,3474 2012 -0,7584 

2004 0,4532 2013 -0,2253 

2005 -0,4875 2014 -1,3612 

2006 -1,0183 2015 -1,4092 

2007 -1,1018 2016 1,1903 

 

 Όσον αφορά στο δείκτη πληροφόρησης, βλέπουμε ότι το fund παρουσίασε μεγαλύτερες 

αποδόσεις κατά τα έτη 1999-2000, 2003-2004, 2008 και 2010-2011. 

 

Πίνακας 36. Modified Sharpe ratio ICPAX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

1999 -0,6365 2008 -0,4428 

2000 -1,2685 2009 0,5512 

2001 -0,9317 2010 2,6333 

2002 -0,6090 2011 0,1357 

2003 8,0422 2012 0,0199 

2004 -0,2373 2013 -6,1556 

2005 -0,5276 2014 -0,2611 

2006 -0,7013 2015 -0,3627 

2007 -0,6493 2016 -0,1814 
 

 

Οι τιμές του δείκτη modified sharpe συμφωνεί με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση των δεδομένων με τους δείκτες Sharpe, Treynor και Sortino, με εξαίρεση τα έτη 

2013 και 2016 

 

Πίνακας 37. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 1999-2016 ICPAX 

Δείκτης Τιμή 

Sharpe -0,4128 

Treynor -0,1572 

Sortino 0,0847 

Information 0,2020 

Modified Sharpe -0,0879 
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Τέλος, στον πίνακα 37 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση του ICPAX για τη συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής του. Βλέπουμε ότι 

οι δείκτες Sortino και Informaion παρουσιάζουν θετικές τιμές, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν 

αρνητικές. 

 

2.3.6 MassMutual Select Blue Chip Growth Svc (MBCYX) 

 

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2001 και ανήκει στην οικογένεια των funds του MassMutual. Η 

επένδυση επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Υπό κανονικές συνθήκες, το fund 

επενδύει τουλάχιστον το 80% των κεφαλαίων του, (συν το ποσό των δανείων που υπάρχουν 

για επενδυτικούς σκοπούς), σε κοινές μετοχές εταιρειών blue chip μεγάλης και μεσαίας 

ανάπτυξης. Οι επενδυτές ως εταιρείες blue chip ορίζουν τις επιχειρήσεις, που είναι καλά 

εδραιωμένες στον τομέα τους και έχουν τη δυνατότητα για αύξηση των κερδών άνω του 

μέσου όρου. Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό που συγκεντρώνουν το 25,91% του 

συνολικού κεφαλαίου δίνονται στον πίνακα 38 

 

Πίνακας. 38. Εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσοστά στο MBCYX 

1 Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

2 Facebook Inc A 5,13% 

3 Alphabet Inc C 3,69% 

4 Visa Inc Class A 3,40% 

5 Alphabet Inc A 2,52% 

6 The Priceline Group Inc 2,44% 

7 Microsoft Corp 2,41% 

8 Danaher Corp 2,35% 

9 Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,30% 

10 MasterCard Inc A 1,67% 

 

Από το παρακάτω γράφημα 11, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με την 

κατηγορία της επένδυσης, βλέπουμε ότι τρεις κατηγορίες (consumer cyclical, υγεία και 

τεχνολογία) συγκεντρώνουν πάνω από το 65% της επένδυσης. 
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Γράφημα 11. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του MBCYX 

 

 

 

Γράφημα 12. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, MBCYX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα των αποδόσεων, βλέπουμε ότι ο MBCYX σε σύγκριση με τον 

S&P 500 από την ίδρυση έως και σήμερα συνδιακυμαίνονται και έχουν περίπου τις ίδιες 

αποδόσεις. 
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Πίνακας 39. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio MBCYX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2001 -2,0633 2009 2,1317 

2002 -2,3009 2010 0,7099 

2003 1,0236 2011 0,1294 

2004 -1,4899 2012 1,1914 

2005 -4,1076 2013 2,5443 

2006 -7,1519 2014 0,1504 

2007 -3,6653 2015 -0,2454 

2008 -2,6791 2016 -0,1505 

 

Από τις τιμές του δείκτη Sharpe που παρουσιάζονται στον πίνακα 39, βλέπουμε ότι για τα 

έτη 2001-2008 έχουμε μικρότερη απόδοση, εκτός από το 2003, ενώ για την περίοδο 2009-

2014 εμφανίζονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζει αρνητικές 

τιμές. Σε σύγκριση με τον πίνακα 40 που ακολουθεί, στον οποίο καταγράφονται οι τιμές του 

δείκτη Treynor, παρατηρούμε ότι οι δείκτες Treynor και Sharpe είναι ετερόσημοι. 

  

Πίνακας 40.Treynor ratio MBCYX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2001 0,4160 2009 -0,4918 

2002 0,4802 2010 -0,1411 

2003 -0,1185 2011 -0,0214 

2004 0,1039 2012 -0,1359 

2005 0,3203 2013 -0,2970 

2006 0,4253 2014 -0,0178 

2007 0,3581 2015 0,0452 

2008 0,5739 2016 0,0191 

 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο το beta είναι αρνητικό, σε συνδυασμό με τον αρνητικό 

δείκτη Treynor, μας δείχνει ότι το fund είχε καλή απόδοση, καταφέρνοντας να μειώσει το 

ρίσκο ενώ παράλληλα είχε καλύτερη απόδοση από το risk free rate. Αυτό συμφωνεί και με τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν και από το δείκτη Sharpe, ο οποίος για τις αντίστοιχες 

χρονικές περιόδους (2003, 2009-2014), είναι θετικός. γεγονός που αποδεικνύει ότι το fund 

είχε καλή απόδοση, καταφέρνοντας να μειώσει το ρίσκο ενώ παράλληλα είχε καλύτερη 

απόδοση από το risk free rate. Αυτό συμφωνεί και με τα αποτελέσματα που προκύπτουν και 

από το δείκτη Sharpe, για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους (2003, 2009-2014), ο οποίος 

είναι θετικός. 

 



53 

 

Πίνακας 41. Sortino ratio MBCYX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2001 -0,5743 2009 1,4800 

2002 -0,6092 2010 0,3488 

2003 0,5971 2011 0,0644 

2004 -0,4220 2012 0,5680 

2005 -0,7858 2013 2,1743 

2006 -0,9072 2014 0,0617 

2007 -0,7473 2015 -0,0907 

2008 -0,6372 2016 -0,0598 
 

Για το δείκτη Sortino, από τον πίνακα 41 βλέπουμε ότι συμβαδίζει με τα αποτελέσματα 

από τις προηγούμενες αναλύσεις και παρατηρούμε ότι έχει θετικές αποδόσεις κατά τα ίδια 

έτη με το δείκτη Sharpe. 

 

Πίνακας 42. Information ratio MBCYX 

Έτος Information Έτος Information 

2001 -0,3241 2009 1,9330 

2002 -1,1865 2010 0,6264 

2003 -0,9289 2011 0,3691 

2004 -1,9100 2012 0,7769 

2005 0,1411 2013 0,3365 

2006 -2,0103 2014 -0,8185 

2007 3,2944 2015 -0,3288 

2008 -0,8320 2016 -1,8986 
 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό του δείκτη πληροφόρησης, βλέπουμε 

ότι το fund παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις κατά τα έτη 2005, 2007, 2009-2013. Η τιμή 

του το 2005, 2011 και 2013 είναι μικρότερη του 0,4 που σημαίνει ότι δεν παρουσίασε 

μεγαλύτερες αποδόσεις για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να θεωρηθεί καλή επένδυση. 

  

Πίνακας 43. Modified Sharpe ratio MBCYX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2001 -0,8246 2009 15,2602 

2002 -0,7887 2010 0,5156 

2003 -3,8520 2011 0,0735 

2004 -0,6405 2012 0,7739 

2005 -5,0724 2013 -7,6604 

2006 -4,5400 2014 0,0631 

2007 -3,2762 2015 -0,0749 

2008 -0,5873 2016 -0,0570 
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Στον πίνακα 43 αναγράφονται οι τιμές του δείκτη modified Sharpe. Βλέπουμε ότι κατά 

κύριο λόγο συφωνεί με τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες αναλύσεις εκτός από δύο έτη 

(2003 και 2013) σε σύνολο δεκαέξι ετών. 

 

Πίνακας 44. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2001-2016 MBCYX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -0,9983 

Treynor -0.0949 

Sortino 0.0288 

Information -0.1725 

Modified Sharpe -0.6680 

 

Τέλος, στον πίνακα 44 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση του MBCYX για τη συνολική διάρκεια των δεκαέξι ετών που 

δραστηριοποιείται, όπου βλέπουμε ότι μόνο ο δείκτης Sortino έχει θετική τιμή. 

 

2.3.7 PIMCO Commodity Real Ret Strat Admin (PCRRX) 

 

Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2003, ανήκει στην ομάδα funds του Pimco και εντάσσεται στην 

κατηγορία Commodities Broad Basket. Η επένδυση επιδιώκει τη μέγιστη απόδοση, σύμφωνα 

με τη συνετή διαχείριση επενδύσεων. Το fund, υπό κανονικές συμθήκες, επιδιώκει να 

επιτύχει το στόχο του, επενδύοντας σε παράγωγα που συνδέονται με τα εμπορεύματα, 

υποστηριζόμενα από χαρτοφυλάκια προστατευμένα από τον πληθωρισμό (inflation-idexed 

securities). Συμπεριλαμβάνει ομόλογα, χρεόγραφα που εκδίδονται από διάφορους ιδιωτικούς 

και δημόσιους φορείς, εντός και εκτός Αμερικής. Οι επτά εταιρείες με το μεγαλύτερο 

ποσοστό που συγκεντρώνουν το 62,08% του συνολικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον 

πίνακα 45. 

Σημειώνεται ότι για το PIMCO δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις σταθμίσεις της 

επένδυσης ανάλογα με την κατηγορία. 
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Πίνακας 45. Εταιρείες με τα επτά μεγαλύτερα ποσοστά στο PCRRX 

   Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Pimco Cayman Cmdty Fd Ltd Instl 23,29% 

2 Irs Usd 2.40000 03/16/21-5y Cme 11,65% 

3 Irs Usd 2.50000 02/22/21-5y Cme 8,53% 

4 Irs Usd 2.80000 10/28/20-5y Cme 8,02% 

5 Fed Natl Mort Assc 3.5% 3,71% 

6 Irs Gbp 1.50000 09/21/16-10y Cme 3,63% 

7 US Treasury Note 3,25% 

 

 

 

Γράφημα 13. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, PCRRX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα των αποδόσεων, βλέπουμε ότι οι αποδόσεις του PCRRX σε 

σύγκριση με τον S&P 500 από την ίδρυση έως και το 2008 έχει μεγαλύτερες αποδόσεις τόσο 

στις αρνητικές όσο και στις θετικές τιμές. Από το 2008 έως και σήμερα έχουν περίπου τις 

ίδιες αποδόσεις. 
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Πίνακας 46. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio PCRRX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2002 0,9577 2010 0,6119 

2003 0,3149 2011 -1,0078 

2004 -0,3947 2012 0,0961 

2005 -1,9183 2013 -1,6075 

2006 -3,3096 2014 -1,0614 

2007 -2,7977 2015 -2,0609 

2008 -2,0615 2016 0,7738 

2009 1,2823 

   

Στον πίνακα 46 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη Sharpe, παρατηρούμε ότι μεγαλύτερες 

αποδόσεις είχε κατά τις περιόδους  2003-2003, 2009-2010, 2012 και 2016. Όπως φαίνεται δεν 

έχει μεγάλες περιόδους με θετικές αποδόσεις.  

 

Πίνακας 47.Treynor ratio PCRRX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2002 -0,8122 2010 -0,5946 

2003 -1,9436 2011 -0,7090 

2004 1,4481 2012 -0,1119 

2005 -0,7911 2013 -0,3256 

2006 -1,2214 2014 -0,1919 

2007 0,4457 2015 -1,1907 

2008 -1,4127 2016 0,4361 

2009 -0,2042 

   

Στον πίνακα 47 καταγράφονται οι τιμές του δείκτη Treynor που προέκυψαν από την 

ανάλυση του δείγματος. Δεδομένου ότι το beta είναι θετικό βλέπουμε ότι μεγαλύτερες 

αποδόσεις έχουμε κατά τα έτη 2004, 2007 και 2016.  

 

Πίνακας 48. Sortino ratio PCRRX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2002 0,5388 2010 0,2990 

2003 0,1383 2011 -0,3148 

2004 -0,1439 2012 0,0390 

2005 -0,5343 2013 -0,4608 

2006 -0,7098 2014 -0,3360 

2007 -0,6719 2015 -0,5668 

2008 -0,5499 2016 0,6305 

2009 0,9109 
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Από τον πίνακα 48, στον οποίο φαίνονται οι τιμές του δείκτη Sortino που προέκυψαν από 

την ανάλυση των δεδομένων του δείγματός μας, βλέπουμε ότι μας δίνει τα ίδια αποτελέσματα 

με το δείκτη Sharpe σχετικά με την εκτίμηση της απόδοσης της επένδυσή μας. 

 

Πίνακας 49. Information ratio PCRRX 

Έτος Information Έτος Information 

2002 1,3672 2010 -0,0749 

2003 -0,2267 2011 -1,2609 

2004 0,0349 2012 -0,8866 

2005 -0,1008 2013 -4,0707 

2006 -0,9224 2014 -1,8813 

2007 0,7809 2015 0,6016 

2008 -0,7092 2016 0,3573 

2009 0,2413 

   

Όσον αφορά στο δείκτη πληροφόρησης από τον πίνακα 49, βλέπουμε ότι σε παρουσιάζει 

θετικές αποδόσεις κατά τα έτη 2002, 2004, 2007, 2009 και 2015-2016. 

 

Πίνακας 50. Modified Sharpe ratio PCRRX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2002 -0,6050 2010 -1,6447 

2003 -1,2099 2011 -0,7350 

2004 -1,9583 2012 -0,3108 

2005 -0,8252 2013 -0,3890 

2006 -0,4990 2014 -0,2845 

2007 0,5780 2015 -0,1757 

2008 -0,5174 2016 1,3163 

2009 -1,8305 

   

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 50, σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη modified Sharpe 

μεγαλύτερες αποδόσεις είχαμε μόνο κατά την τελευταία χρονιά. Όλα τα προηγούμενα έτη οι 

αποδόσεις ήταν μικρότερες. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα που καταγράφονται στον πίνακα 51 που ακολουθεί, τα οποία 

προέκυψαν από την ανάλυση του PCRRX για τη συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής του, 

παρατηρούμε ότι όλοι οι δείκτες εμφανίζουν αρνητικές τιμές. 
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Πίνακας 51. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2002-2016 PCRRX 

Δείκτης Τιμή 

Sharpe -0,6323 

Treynor -0.4121 

Sortino -0.1154 

Information -0.4500 

Modified Sharpe -0.6061 

 

2.3.8 Principal MidCap R4 (PMBSX) 

 

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2000 ανήκει στην ομάδα των Principal Funds στην κατηγορία 

του Mid-Cap Growth. Η επένδυση στο fund έχει ως στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση του 

κεφαλαίου. Υπό κανονικές συνθήκες, το fund επενδύει τουλάχιστον το 80% του καθαρού 

κεφαλαίου του, καθώς και τυχόν δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς, σε μετοχικούς τίτλους 

εταιρειών με μέση κεφαλαιοποίηση κατά τη στιγμή της αγοράς. Για το fund αυτό, 

επιχειρήσεις με μέση κεφαλαιοποίηση θεωρούνται αυτές που έχουν κεφαλαιοποίηση εντός 

του εύρους των εταιρειών που περιλαμβάνει ο δείκτης Russell Midcap (στις 31 Δεκεμβρίου, 

2015, το εύρος ήταν μεταξύ περίπου 383,0 εκατομμύρια δολάρια και 30.4 δισεκατομμύρια 

δολάρια). Το fund επενδύει σε τίτλους του εξωτερικού. Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο 

ποσοστό που συγκεντρώνουν το 31,81% του συνολικού κεφαλαίου είναι οι ακόλουθες 

 

Πίνακας 52. Εταιρείες με τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά στο PMBSX 

   Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Brookfield Asset Management Inc Class A 4,84% 

2 SBA Communications Corp 3,71% 

3 Aon PLC 3,46% 

4 Markel Corp 3,37% 

5 TransDigm Group Inc 3,13% 

6 Moody's Corporation 2,98% 

7 CarMax Inc 2,78% 

8 Zoetis Inc 2,74% 

9 O'Reilly Automotive Inc 2,51% 

10 Dollar Tree Inc 2,29% 
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Από το παρακάτω γράφημα 14, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με την 

κατηγορία της επένδυσης, βλέπουμε ότι τρεις κατηγορίες (consumer cyclical, οικονομικές 

υπηρεσίες και βιομηχανία) συγκεντρώνουν πάνω από το 50% της επένδυσης. 

 

 

Γράφημα 14. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του PMBSX 

 

 

Γράφημα 15. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, PMBSX 

 

Αναλύοντας το γράφημα των αποδόσεων, βλέπουμε ότι το PMBSX σε σύγκριση με τον 

S&P 500 από το 2004 και μετά κινούνται μαζί και έχουν περίπου τις ίδιες αποδόσεις, τόσο 

όταν κινούνται αρνητικά όσο και θετικά. 
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Πίνακας 53. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio PMBSX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2001 -2,9623 2009 1,4364 

2002 -2,2403 2010 0,9997 

2003 1,6076 2011 0,1054 

2004 -0,8118 2012 1,4604 

2005 -3,2126 2013 3,0272 

2006 -4,2236 2014 0,5786 

2007 -3,7202 2015 -0,2419 

2008 -2,5756 2016 0,7922 

 

Σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη Sharpe, που φαίνονται στον πίνακα 53 από το πρώτο έτος 

ίδρυσης (2001) έως και το 2008 έχουμε μικρότερες αποδόσεις, εκτός από το 2003. Από το 

2009 και έπειτα παρουσιάζει σταθερά μεγαλύτερες αποδόσεις, με εξαίρεση μόνο το 2015. 

 

Πίνακας 54.Treynor ratio PMBSX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2001 0,7777 2009 -0,3327 

2002 0,5728 2010 -0,2071 

2003 -0,2150 2011 -0,0185 

2004 0,1019 2012 -0,1674 

2005 0,3070 2013 -0,2882 

2006 0,4994 2014 -0,0514 

2007 0,4334 2015 0,0424 

2008 0,5733 2016 -0,0989 
 

Συγκρίνοντας τους πίνακες 53 και 54, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

οι δείκτες Treynor και Sharpe είναι ετερόσημοι σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου. Ο πίνακας 54 με τα αποτελέσματα του δείκτη Treynor μας δείχνει ότι είναι 

αρνητικός κατά τα έτη που σύμφωνα με το δείκτη Sharpe είχαμε μεγαλύτερες αποδόσεις, 

γεγονός που συμβαίνει λόγω του αρνητικού beta. Αυτό μας δείχνει ότι το fund είχε καλή 

απόδοση, καταφέρνοντας να μειώσει το ρίσκο ενώ παράλληλα είχε καλύτερη απόδοση από το 

risk free rate. 

Όπως φαίνεται και από τις τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα 55 που ακολουθεί, ο 

δείκτης Sortino έχει τα ίδια αποτελέσματα για τις αποδόσεις κατά την χρονική περίοδο που 

εξετάζουμε. 
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Πίνακας 55. Sortino ratio PMBSX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2001 -0,6829 2009 0,7566 

2002 -0,5700 2010 0,5330 

2003 1,0978 2011 0,0483 

2004 -0,2656 2012 0,6608 

2005 -0,6995 2013 3,2596 

2006 -0,7865 2014 0,2852 

2007 -0,7467 2015 -0,1104 

2008 -0,6261 2016 0,3756 

 

 

Πίνακας 56. Information ratio PMBSX 

Έτος Information Έτος Information 

2001 0,7994 2009 1,0186 

2002 1,2065 2010 0,4683 

2003 0,7760 2011 0,1797 

2004 0,0442 2012 0,5269 

2005 0,0907 2013 0,1654 

2006 -0,8448 2014 -0,6531 

2007 -0,4087 2015 -0,4473 

2008 0,1618 2016 1,2443 
 

 

Από τον πίνακα 56 στον οποίο καταγράφονται οι τιμές του δείκτη πληροφόρησης 

βλέπουμε ότι είχαμε μεγαλύτερες αποδόσεις σε όλη την περίοδο εκτός από τα έτη 2006 και 

2014-2015, αν και στα έτη 2004, 2008, 2011 και 2013 Η τιμή του είναι μικρότερη του 0,4 

που σημαίνει ότι δεν παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε 

να θεωρηθεί καλή επένδυση. 

 

Πίνακας 57. Modified Sharpe ratio PMBSX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2001 -1,2771 2009 1,2700 

2002 -0,7198 2010 0,9064 

2003 -2,0708 2011 0,0541 

2004 -0,5960 2012 0,9908 

2005 -1,7787 2013 -3,3401 

2006 -1,6365 2014 0,4095 

2007 -1,2495 2015 -0,1173 

2008 -0,5147 2016 0,3958 
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Στον πίνακα 57 παρουσιάζονται οι τιμές που προέκυψαν για το δείκτη modified Sharpe, 

βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τους προηγούμενους δείκτες, εκτός από τα έτη 20013 και 2013. Συγκεντρωτικά, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι δείκτες Sharpe, Treynor, Sortino και modified 

Sharpe (εκτός του 2003 και 2013 για τον τελευταίο) συμφωνούν για τα έτη στα οποία είχαμε 

μεγαλύτερες αποδόσεις.  

 

Πίνακας 58. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2001-2016 PMBSX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -0,6238 

Treynor 0.1205 

Sortino 0.1581 

Information 0.2705 

Modified Sharpe -0.5796 

 

Τέλος, στον πίνακα 58 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση του PMBSX για τη συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής του, με τους 

δείκτες Treynor, Sortino και Information να εμφανίζουν θετικές τιμές σε αντίθεση με τους 

δείκτε Sharpe και Modified Sharpe που έχουν αρνητικές. 

 

2.3.9 Guggenheim Alpha Opportunity C (SAOCX) 

 

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 ανήκει στην οικογένεια funds του Guggenheim Investments 

στην κατηγορία του Long/Short Equity. Το Fund επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση του 

κεφαλαίου. Για την επίτευξη του στόχου, υπό κανονικές συνθήκες επενδύει σε long and short 

positions εγχώριων μετοχών και μετοχικών τίτλων. Μπορεί να επενδύσει σε εγχώριες 

μετοχές, συμπεριλαμβανομένων τίτλων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το 

fund επίσης μπορεί να επενδύσει σε παράγωγα, όπως swaps σε επιλεγμένες ομάδες μετοχικών 

τίτλων, για να μπορέσει να φτάσει στην επίτευξη του στόχου χωρίς να επενδύσει απευθείας 

σε μετοχές εταιρειών, στις οποίες θέλει να εκτεθεί.  Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο 

ποσοστό που συγκεντρώνουν το 20,35% του συνολικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 59: 
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Πίνακας 59. Εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσοστά στο SAOCX 

  Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Msswaps 7,21% 

2 Msswapl 2,97% 

3 Royal Gold Inc 1,87% 

4 CVS Health Corp 1,42% 

5 AbbVie Inc 1,38% 

6 Wal-Mart Stores Inc 1,25% 

7 Apple Inc 1,23% 

8 Fluor Corp 1,02% 

9 AT&T Inc 1,01% 

10 HCA Holdings Inc 0,99% 

 

 

 

Γράφημα 16. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του SAOCX 

 

Από το γράφημα 16, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με την κατηγορία 

της επένδυσης, βλέπουμε ότι τρεις κατηγορίες (υγεία, βιομηχανία και τεχνολογία) 

συγκεντρώνουν πάνω από το 55% της επένδυσης. 
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Γράφημα 17. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, SAOCX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα των αποδόσεων των SAOCX και S&P 500, συμπεραίνουμε ότι 

από την ίδρυση του (2003) έως το 2014 έχουν παρόμοιες αποδόσεις, ενώ έπειτα το SAOCX 

παρουσιάζει μια σταθερότητα, με μια μικρή αύξηση προς το τέλος του 2015, σε αντίθεση τα 

με το S&P 500 που έχει μια διακύμανση στις τιμές. 

 

Πίνακας 60. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio SAOCX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2003 1,1619 2010 0,8388 

2004 -0,9648 2011 0,2049 

2005 -2,5458 2012 0,8766 

2006 -3,6577 2013 2,4157 

2007 -2,6239 2014 0,8228 

2008 -2,2614 2015 -1,3041 

2009 0,9239 2016 0,3661 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον υπολογισμό του δείκτη Sharpe και 

παρουσιάζονται στον πίνακα 60, από την ίδρυση μέχρι και το 2008 ο δείκτης έχει αρνητικές 

τιμές, εκτός από το έτος ίδρυσης (2003). Έπειτα, από το 2009 έως σήμερα έχει σταθερά 

θετικές τιμές, με εξαίρεση το 2015. 
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Πίνακας 61.Treynor ratio SAOCX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2003 -0,1824 2010 -0,1643 

2004 0,1499 2011 -0,0336 

2005 0,2499 2012 -0,0962 

2006 0,4769 2013 -0,2299 

2007 0,4218 2014 -0,0700 

2008 0,4956 2015 0,4607 

2009 -0,2105 2016 -0,2271 
 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του πίνακα 61,  που προέκυψαν από τον υπολογισμό του 

δείκτη Treynor με τα αντίστοιχα του πίνακα 60 για το δείκτη Sharpe,  βλέπουμε ότι συνεχώς 

είναι ετερόσημοι για όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό συμβαίνει διότι το 

beta είναι συνεχώς αρνητικό. Ο συνδυασμός αρνητικός δείκτης Treynor με αρνητικό beta, 

μας δείχνει ότι το fund είχε καλή απόδοση, καταφέρνοντας να μειώσει το ρίσκο ενώ 

παράλληλα είχε καλύτερη απόδοση από το risk free rate. 

 

Πίνακας 62. Sortino ratio SAOCX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2003 0,7795 2010 0,4457 

2004 -0,3251 2011 0,1022 

2005 -0,6200 2012 0,3800 

2006 -0,7440 2013 2,1655 

2007 -0,6235 2014 0,4026 

2008 -0,5830 2015 -0,4133 

2009 0,4236 2016 0,1846 

 

Ο πίνακας 62 με τα αποτελέσματα για το δείκτη Sortino συμφωνεί με αυτά που βρέθηκαν 

από τους παραπάνω δείκτες, σχετικά με την εκτίμηση της απόδοσης της επένδυσης. 

 

Πίνακας 63. Information ratio SAOCX 

Έτος Information Έτος Information 

2003 -0,2827 2010 1,2317 

2004 -0,3842 2011 0,4510 

2005 -0,4619 2012 0,0330 

2006 -0,8540 2013 0,2352 

2007 -0,4473 2014 -0,5904 

2008 0,5884 2015 -0,4328 

2009 0,1329 2016 -0,3343 
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Ο δείκτης πληροφόρησης μας δείχνει ότι είχε μεγαλύτερες αποδόσεις μόνο κατά την 

περίοδο 2008-2013. 

 

Πίνακας 64. Modified Sharpe ratio SAOCX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2003 0,6794 2010 0,6884 

2004 -0,6154 2011 0,1175 

2005 -1,1414 2012 0,4091 

2006 -1,2647 2013 -7,6914 

2007 -0,7894 2014 0,4919 

2008 -0,5395 2015 -0,3423 

2009 0,6397 2016 0,2529 

 

 Ο πίνακας 64 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το δείκτη  modified Sharpe 

και συγκριτικά με τις τιμές που προέκυψαν για τους προηγούμενους δείκτες, μπορούμε να 

πούμε ότι συμφωνούν με αυτά που βρέθηκαν (εκτός από το 2013). 

 

Πίνακας 65. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2003-2016 SAOCX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -0.4105 

Treynor 0.0743 

Sortino 0.1125 

Information -0.0797 

Modified Sharpe -0.6504 

 

Τέλος, στον πίνακα 65 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση του SAOCX, όπου βλέπουμε μόνο τους δείκτες Treynor και Sharpe να 

έχουν θετικές τιμές για τη συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής του. 

 

2.3.10 1919 Financial Services A (SBFAX) 

 

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 ανήκει στην οικογένεια funds του American Century 

Investments στην κατηγορία του Large Value. Επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση 

κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε κοινές μετοχές. Το fund  επενδύει κατά κανόνα 

τουλάχιστον το 80% του καθαρού κεφαλαίου του σε μετοχικούς τίτλους του κλάδου των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ο επενδυτής πιστεύει ότι είναι υποτιμημένες και ως εκ 
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τούτου μπορεί να προσφέρουν δυνατότητες ανατίμησης κεφαλαίου άνω του μέσου όρου. 

Μπορεί να επενδύει το κεφάλαιο του σε τίτλους ξένων εταιριών χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. Το fund μπορεί να επενδύσει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των τίτλων υψηλής απόδοσης. Μπορεί να επενδύσουν σε μετοχές 

mutual funds αορίστου χρόνου. Το fund δεν είναι διαφοροποιημένο. Οι δέκα εταιρείες με το 

μεγαλύτερο ποσοστό που συγκεντρώνουν το 28,19% του συνολικού κεφαλαίου 

παρουσιάζονται στον πίνακα 66: 

 

Πίνακας 66. Εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσοστά στο SBFAX 

  Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 PMorgan Chase & Co 3,54% 

2 Global Payments Inc 3,19% 

3 Simon Property Group Inc 3,12% 

4 Discover Financial Services 3,04% 

5 Visa Inc Class A 2,76% 

6 WSFS Financial Corp 2,69% 

7 Chubb Ltd 2,53% 

8 Fidelity National Information Services Inc 2,45% 

9 Verisk Analytics Inc 2,44% 

10 Fiserv Inc 2,43% 

 

 

 

Γράφημα 18. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του SBFAX 
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Στο γράφημα 18, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανά κατηγορία, βλέπουμε ότι το 

σύνολο σχεδόν της επένδυσης, με ποσοστό 84%, όπως ήταν αναμενόμενο βρίσκεται στην 

κατηγορία της ενέργειας. 

 

 

Γράφημα 19. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, SBFAX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα 19, με τις αποδόσεις, παρατηρούμε ότι οι αποδόσεις του SBFAX 

σε σύγκριση με τον S&P 500 από την ίδρυση του (1999) έως σήμερα έχει παρόμοιες 

αποδόσεις, εκτός από μια ακραία τιμή που παρουσίασε ο SBFAX τον 09/2000. 

 

Πίνακας 67. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio SBFAX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

1999 -4,4016 2008 -2,2582 

2000 -0,1530 2009 0,4456 

2001 -3,5183 2010 0,7251 

2002 -1,8327 2011 -0,4006 

2003 1,0188 2012 2,0774 

2004 -1,1655 2013 3,8108 

2005 -3,0413 2014 0,3217 

2006 -3,8084 2015 -0,0002 

2007 -4,9994 2016 0,1476 
 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 67, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα για το δείκτη Sharpe, από 

την ίδρυση έως το 2008 παρουσίαζε μικρότερες αποδόσεις, εκτός από το 2003, από το 2009 

και μετά έχει σταθερά μεγαλύτερες αποδόσεις, με μια μικρή εξαίρεση το 2015. 
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Πίνακας 68.Treynor ratio SBFAX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

1999 -1,0095 2008 -0,6182 

2000 -0,0798 2009 0,1060 

2001 -0,9336 2010 0,1519 

2002 -0,4023 2011 -0,0653 

2003 0,1274 2012 0,2427 

2004 -0,3530 2013 0,4046 

2005 -0,4432 2014 0,0330 

2006 -0,5439 2015 0,0000 

2007 -0,9656 2016 0,0207 

 

Οι τιμές που καταγράφονται στον πίνακα 68 για το δείκτη Treynor κατά τον υπολογισμό 

του οποίου το beta ήταν θετικό για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, βλέπουμε ότι συμφωνούν 

με τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ανάλυση με το δείκτη Sharpe.  

 

Πίνακας 69. Sortino ratio SBFAX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

1999 -0,8140 2008 -0,5799 

2000 -0,0875 2009 0,1750 

2001 -0,7508 2010 0,3424 

2002 -0,5123 2011 -0,1663 

2003 0,7742 2012 1,3135 

2004 -0,3502 2013 2,8640 

2005 -0,6782 2014 0,1515 

2006 -0,7541 2015 -0,0001 

2007 -0,8333 2016 0,0634 

 

Οι τιμές του δείκτη Sortino που υπολογίστηκαν κατά τη διαδικασία της ανάλυσης, 

καταγράφονται στον πίνακα 69. Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν για την εκτίμηση των 

αποδόσεων της επένδυσης συμφωνούν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους 

προηγούμενους δείκτες. 

Από τα αποτελέσματα γα το δείκτη πληροφόρησης που παρουσιάζονται στον πίνακα 70 

βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερες αποδόσεις για τις περιόδους 2000-2003, 2008, 2010, 2012-

2013 και 2015, αν και κατά τα έτη 2001, 2003, 2010 και 2015 είναι μικρότερος από 0,4 που 

σημαίνει ότι δεν παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 

θεωρηθεί καλή επένδυση.   
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Πίνακας 70. Information ratio SBFAX 

Έτος Information Έτος Information 

1999 -2,2018 2008 1,3191 

2000 1,5905 2009 -1,6715 

2001 0,1305 2010 0,0077 

2002 1,1638 2011 -1,8988 

2003 0,3089 2012 1,7423 

2004 -0,5343 2013 1,4417 

2005 -0,1485 2014 -1,0789 

2006 -0,8117 2015 0,0396 

2007 -2,0379 2016 -0,5073 
 

 

Πίνακας 71. Modified Sharpe ratio SABFAX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

1999 -2,9251 2008 -0,5371 

2000 0,0936 2009 0,2244 

2001 -1,6842 2010 0,4636 

2002 -0,5756 2011 -0,1709 

2003 -1,2748 2012 5,4969 

2004 -0,4939 2013 -3,8344 

2005 -1,1678 2014 0,1803 

2006 -1,5987 2015 -0,0001 

2007 -1,1963 2016 0,0814 

 

Στον πίνακα 71 φαίνονται οι τιμές του δείκτη modified Sharpe που προέκυψαν από τους 

υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έρχονται σε συμφωνία με τους 

προηγούμενους δείκτες, με εξαίρεση τα έτη 2000, 2003 και 2013.  

Από την παραπάνω ανάλυση βλέπουμε ότι, εκτός του δείκτη πληροφόρησης οι υπόλοιποι 

δείκτες, σε μεγάλο ποσοστό, συμφωνούν σχετικά με την εκτίμηση των αποδόσεων. 

 

Πίνακας 72. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 1999-2016 SBFAX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -0.9462 

Treynor -0.2405 

Sortino 0.0087 

Information -0.1748 

Modified Sharpe -0.4955 
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Στον πίνακα 72 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τα 

μέτρα αξιολόγησης για όλη τη χρονική διάρκεια που δραστηριοποιείται το fund, όπου εκτός 

από το δείκτη Sortino ο οποίος έχει θετική τιμή, οι υπόλοιποι παρουσιάζουν αρνητικές τιμές. 

 

2.3.11 Touchstone Controlled Growth with Inc Y (TSAYX) 

 

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2005 ανήκει στην οικογένεια funds του Touchstone στην 

κατηγορία των Multialternative. Τo fund επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές την ανάπτυξη 

και το εισόδημα. Είναι ένα «fund-of-funds», το οποίο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό 

στόχο του επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποκείμενων 

μετοχών, σταθερού εισοδήματος, καθώς και εναλλακτικών funds (αν και ένα μέρος του 

κεφαλαίου του μπορεί να επενδυθεί σε μετρητά, ταμειακά ισοδύναμα, ή σε money market 

funds). Αυτά τα υποκείμενα funds, με τη σειρά τους, επενδύουν σε μια ποικιλία 

Αμερικάνικων και ξένων μετοχών, τίτλους σταθερού εισοδήματος και άλλες επενδύσεις. Οι 

έξι εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό που συγκεντρώνουν το 99,05% του συνολικού 

κεφαλαίου φαίνονται στον πίνακα 73: 

 

Πίνακας 73. Εταιρείες με τα έξι μεγαλύτερα ποσοστά στο TSAYX 

  Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Touchstone Arbitrage Institutional 25,18% 

2 Touchstone Flexible Income Instl 23,89% 

3 Touchstone Dynamic Equity Instl 23,03% 

4 Touchstone Credit Opportunities Instl 17,20% 

5 Touchstone Large Cap Institutional 5,04% 

6 Touchstone Premium Yield Equity Y 4,71% 

 

 

Από το παρακάτω γράφημα 20, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με την 

κατηγορία της επένδυσης, βλέπουμε ότι πέντε κατηγορίες (consumer cyclical, οικονομικές 

υπηρεσίες, υγεία, βιομηχανία και τεχνολογία) συγκεντρώνουν πάνω από το 65% της 

επένδυσης. 
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Γράφημα 20. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του TSAYX 

 

 
Γράφημα 21. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, TSAYX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα των αποδόσεων, συμπεραίνουμε οι αποδόσεις του TSAYX σε 

σύγκριση με το S&P 500, ακολουθούν την ίδια πορεία και έχει παρόμοια τάση σε αρκετά 

μικρότερη κλίμακα όμως, τόσο στις αρνητικές όσο και στις θετικές τιμές.   
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Πίνακας 74. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio TSAYX 

Έτος  Annualised Sharpe Έτος  Annualised Sharpe 

2006 -12,5539 2012 -0,2318 

2007 -11,1365 2013 0,8234 

2008 -4,1657 2014 0,2822 

2009 1,2306 2015 -0,7159 

2010 0,4274 2016 0,8642 

2011 -0,0643 

   

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν οι τιμές για το δείκτη Sharpe που 

καταγράφονται στον πίνακα 74. Οι τιμές αυτές μας δείχνουν ότι έχουμε μεγαλύτερες 

αποδόσεις για τα έτη 2009-2010, 2013-2014 και 2016. 

 

Πίνακας 75.Treynor ratio TSAYX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2006 1,0107 2012 0,0479 

2007 1,6765 2013 -0,0875 

2008 0,9945 2014 -0,0306 

2009 -0,3163 2015 0,1072 

2010 -0,1019 2016 -0,1081 

2011 0,0107 

   

Όπως παρατηρούμε από τους πίνακες 74 και 75, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης οι δείκτες Treynor και Sharpe είναι ετερόσημοι σε όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό συμβαίνει γιατί το beta είναι αρνητικό καθ’ όλη τη χρονική 

περίοδο. Ο δείκτης Treynor είναι αρνητικός και το beta είναι αρνητικό, αυτό μας δείχνει ότι 

το fund είχε καλή απόδοση, καταφέρνοντας να μειώσει το ρίσκο ενώ παράλληλα είχε 

καλύτερη απόδοση από το risk free rate. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν και από τον δείκτη Sharpe, ο οποίος είναι θετικός για τις 

αντίστοιχες χρονικές περιόδους.  

 

Πίνακας 76. Sortino ratio TSAYX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2006 -0,9668 2012 -0,0793 

2007 -0,9584 2013 0,3902 

2008 -0,7826 2014 0,1209 

2009 0,6599 2015 -0,2792 

2010 0,2009 2016 0,4206 

2011 -0,0275 
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Για το δείκτη Sortino από τον πίνακα 76, βλέπουμε ότι συμβαδίζει με τα αποτελέσματα 

των δεικτών από τις προηγούμενες αναλύσεις και παρατηρούμε ότι έχει θετικές αποδόσεις 

κατά τα ίδια έτη με τον δείκτη Sharpe.  

 

Πίνακας 77. Information ratio TSAYX 

Έτος Information Έτος Information 

2006 -2,1730 2012 -1,4928 

2007 -0,1605 2013 -3,8649 

2008 1,6858 2014 -1,6469 

2009 -0,7114 2015 -0,2292 

2010 -0,6451 2016 -0,4476 

2011 -0,0844 

   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 77 από τον υπολογισμό του 

δείκτη πληροφόρησης, παρατηρούμε ότι το fund παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις μόνο 

κατά τα έτος 2008.  

 

Πίνακας 78. Modified Sharpe ratio TSAYX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2006 -11,4560 2012 -0,0787 

2007 -4,2723 2013 0,5681 

2008 -0,7887 2014 0,1344 

2009 1,3467 2015 -0,3254 

2010 0,2730 2016 0,7292 

2011 -0,0275 

   

Στον πίνακα 78, στον οποίο έχουμε τις τιμές του δείκτη modified Sharpe για όλα τα έτη, 

συγκριτικα΄με το δείκτη Sharpe έχουμε τα ίδια πρόσημα σε όλη τη διάρκεια. 

 

Πίνακας 79. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2006-2016 TSAYX 

Δείκτης Τιμή 

Sharpe -2.2946 

Treynor 0.2912 

Sortino -0.1183 

Information -0.8882 

Modified Sharpe -1.2634 
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Στον πίνακα 79 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τα 

μέτρα αξιολόγησης για όλη τη χρονική διάρκεια που δραστηριοποιείται το fund. Ο μόνος 

δείκτης που έχει θετική τιμή είναι ο Treynor, ενώ οι υπόλοιποι έχουν αρνητικό πρόσημο. 

 

2.3.12 VALIC Company I Health Sciences (VCHSX) 

 

Εδρεύει στο Χιούστον  και ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2000. Ανήκει στην οικογένεια των 

funds του VALIC στην κατηγορία της Υγείας. Η επένδυση επιδιώκει μακροπρόθεσμη 

αύξηση κεφαλαίου. Το fund επενδύει κατά κανόνα τουλάχιστον το 80% του καθαρού 

κεφαλαίου του σε κοινές μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάπτυξη, 

την παραγωγή ή τη διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγειονομική 

περίθαλψη, ιατρική, ή τις επιστήμες της ζωής (συλλογικά ονομάζονται «επιστήμες της 

υγείας"). Μπορεί να επενδύσει σε εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους. Η πλειοψηφία των 

κεφαλαίων του fund αναμένεται να επενδυθούν σε εταιρείες μεγάλης και μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης. Το fund  μπορεί να επενδύει έως και το 35% του συνολικού κεφαλαίου του 

σε ξένες μετοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν μετοχές που δεν εκφράζονται σε δολάρια και 

διαπραγματεύονται εκτός των Η.Π.Α. Οι εννέα εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό που 

συγκεντρώνουν το 31,50% του συνολικού κεφαλαίου καταγράφονται στον πίνακα 80 

 

Πίνακας 80. Εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσοστά στο VCHSX 

   Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Humana Inc 4,33% 

2 Aetna Inc 4,25% 

3 Allergan PLC 4,04% 

4 Becton Dickinson & Co 3,66% 

5 Bristol-Myers Squibb Company 3,62% 

6 Cigna Corp 3,07% 

7 Gilead Sciences Inc 2,94% 

8 McKesson Corp 2,86% 

9 Thermo Fisher Scientific Inc 2,73% 
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Στο γράφημα 22, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανά κατηγορία και από την 

εξέταση των ποσοστών μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο σχεδόν της επένδυσης, με ποσοστό 

95%, όπως ήταν αναμενόμενο βρίσκεται στην κατηγορία της υγείας 

 

 

Γράφημα 22. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του VCHSX 

 

 

 

Γράφημα 23. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, VCHSX 
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Αναλύοντας το γράφημα των αποδόσεων, βλέπουμε ότι οι αποδόσεις του VCHSX σε 

σύγκριση με το S&P 500 από την ίδρυση (2001) έως και σήμερα, ότι κινείται μαζί με το 

S&P500 και έχει περίπου τις ίδιες αποδόσεις εκτός από το τέλος του 2015 κατά το οποίο 

παρουσιάζει μια ακραία αρνητική τιμή. 

 

Πίνακας 81. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio VCHSX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2001 -1,6066 2009 1,4839 

2002 -3,8642 2010 0,7879 

2003 1,7192 2011 0,2187 

2004 -,04361 2012 1,3140 

2005 -2,5378 2013 3,1719 

2006 -4,0203 2014 1,8432 

2007 -3,4582 2015 -0,0589 

2008 -2,7983 2016 -,13364 

 

Στον πίνακα 81 καταγράφονται οι τιμές για το δείκτη Sharpe. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα από την ίδρυση έως το 2008 έχουμε μικρότερες αποδόσεις, με εξαίρεση το 

2003, έπειτα ακολουθεί μια περίοδος 2009-2014 με σταθερά μεγαλύτερες αποδόσεις και 

τέλος τα δύο τελευταία έτη επιστρέφει στις αρνητικές αποδόσεις.  

 

Πίνακας 82.Treynor ratio VCHSX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2001 0,5023 2009 -0,4515 

2002 1,0027 2010 -0,1714 

2003 -0,3504 2011 -0,0452 

2004 0,0493 2012 -0,1841 

2005 0,2830 2013 -0,3401 

2006 0,6948 2014 -0,5399 

2007 0,4517 2015 0,0457 

2008 0,6520 2016 0,2370 

 

Ο πίνακας 82 παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη Treynor. Συγκρίνοντας τους πίνακες 81-82 

που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τους δείκτες Treynor και Sharpe αντίστοιχα, 
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παρατηρούμε ότι είναι ετερόσημοι σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Το beta 

είναι αρνητικό σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Ο συνδυασμός του αρνητικού δείκτη 

Treynor με αρνητικό beta μας δείχνει ότι το fund είχε καλή απόδοση, καταφέρνοντας να 

μειώσει το ρίσκο ενώ παράλληλα είχε καλύτερη απόδοση από το risk free rate. Άρα έρχεται 

σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα που προκύπτουν και από τον δείκτη Sharpe. 

 

Πίνακας 83. Sortino ratio VCHSX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2001 -0,4684 2009 0,6663 

2002 -0,7678 2010 0,4481 

2003 1,3480 2011 0,0931 

2004 -0,1482 2012 0,7356 

2005 -0,6292 2013 4,4301 

2006 -0,7717 2014 1,0667 

2007 -0,7219 2015 -0,0274 

2008 -0,6568 2016 -0,3939 
 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση για το δείκτη Sortino και φαίνονται 

στον πίνακα 83 συμφωνούν με αυτά των προηγούμενων δεικτών σχετικά με την εκτίμηση 

των αποδόσεων της επένδυσης. 

 

Πίνακας 84. Information ratio VCHSX 

Έτος Information Έτος Information 

2001 0,3505 2009 0,3761 

2002 -0,5303 2010 0,2733 

2003 0,7585 2011 0,2814 

2004 0,1664 2012 0,8828 

2005 0,6196 2013 1,9670 

2006 -1,1834 2014 1,0284 

2007 0,4471 2015 -0,0387 

2008 0,1233 2016 -2,0690 
 

Τα αποτελέσματα των τιμών του δείκτη πληροφόρηση που παρουσιάζονται στον πίνακα 

84 μας δείχνουν ότι είχαμε μεγαλύτερες αποδόσεις σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των δεκαπέντε 

ετών, εκτός από τα έτη 2006, 2006 και 2015-2016.   
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Πίνακας 85. Modified Sharpe ratio VCHSX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2001 -0,5955 2009 1,3332 

2002 -1,0522 2010 0,7087 

2003 -2,0812 2011 0,1121 

2004 -0,1842 2012 1,3520 

2005 -1,9066 2013 -2,5089 

2006 -1,2592 2014 2,4923 

2007 -1,5095 2015 -0,0296 

2008 -0,5678 2016 -0,3779 

 

Στον πίνακα 85 φαίνονται οι τιμές του δείκτη modified Sharpe που προέκυψαν από τους 

υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έρχονται σε συμφωνία με τους 

προηγούμενους δείκτες, με εξαίρεση τα έτη 2003 και 2013.  

 

Πίνακας 86. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2001-2016 VCHSX 

Δείκτης Τιμή 

Sharpe -0.5986 

Treynor 0.1147 

Sortino 0.2627 

Information 0.2158 

Modified Sharpe -0.3797 

 

Τέλος, στον πίνακα 86 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση του VCHSX για τη συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής των δεκαέξι 

ετών, με τους δείκτες Sharpe, Treynor και Sortino να έχουν θετικές τιμές. 

 

2.3.13 Vanguard Industrials Index Adm (VINAX) 

 

Εδρεύει στο Μαλβερν της Πενσυλβάνια και ιδρύθηκε το Μάιο του 2006. Η επένδυση 

επιδιώκει να ακολουθήσει την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Το fund χρησιμοποιεί μια 

επενδυτική στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη 

MSCI US investable market (IMI) / Βιομηχανία 25/50. Ένας δείκτης που αποτελείται από 

μετοχές μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις των ΗΠΑ που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίες, όπως κατατάσσεται στην παγκόσμια 

βιομηχανία Κατάταξης (GICS). Ο επενδυτής προσπαθεί να αναπαράγει το δείκτη που έχει ως 

στόχο επενδύοντας όλα, ή σχεδόν όλα, τα κεφάλαια του στις μετοχές που απαρτίζουν το 
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δείκτη, κρατώντας κάθε μετοχή σε περίπου το ίδιο ποσοστό στάθμισης όπως και στο δείκτη. 

Το fund δεν είναι διαφοροποιημένο. Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό που 

συγκεντρώνουν το 39,75% του συνολικού κεφαλαίου φαίνονται στον πίνακα 87 είναι 

 

Πίνακας 87. Εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσοστά στο VINAX 

  Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 General Electric Co 11,98% 

2 3M Co 4,53% 

3 United Technologies Corp 3,53% 

4 Honeywell International Inc 3,52% 

5 Union Pacific Corp 3,35% 

6 Boeing Co 3,27% 

7 United Parcel Service Inc Class B 3,14% 

8 Lockheed Martin Corp 2,68% 

9 Caterpillar Inc 2,00% 

10 FedEx Corp 1,75% 

 

Στο γράφημα 24, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανά κατηγορία, βλέπουμε ότι το 

σύνολο σχεδόν της επένδυσης, με ποσοστό 94%, όπως ήταν αναμενόμενο βρίσκεται στην 

κατηγορία της βιομηχανίας. 

 

 

Γράφημα 24. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του VINAX 
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Αναλύοντας το γράφημα των αποδόσεων, βλέπουμε ότι οι αποδόσεις του VINAX σε 

σύγκριση με τον S&P 500 από την ίδρυση (2006) έως και σήμερα, κινείται μαζί με τον 

S&P500 και έχει περίπου τις ίδιες αποδόσεις, τόσο στις αρνητικές όσο και στις θετικές. 

 

 

Γράφημα 25. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, VINAX 

 

Πίνακας 88. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio VINAX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2006 -4,6637 2012 1,2136 

2007 -4,6335 2013 3,1458 

2008 -2,6077 2014 0,6555 

2009 0,6618 2015 -0,3638 

2010 0,9871 2016 0,9839 

2011 -0,1140 

   

Στον πίνακα 88 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη Sharpe Που προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την ίδρυση έως το 2008 έχουμε 

μικρότερες αποδόσεις, έπειτα ακολουθεί η περίοδος 2009-2016 με μεγαλύτερες αποδόσεις 

εκτός από τα έτη 2011 και 2015.  

 

Πίνακας 89. Treynor ratio VINAX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2006 0,4753 2012 -0,1456 

2007 0,4636 2013 -0,3115 

2008 0,5584 2014 -0,0555 

2009 -0,1528 2015 0,0517 

2010 -0,1950 2016 0,1341 

2011 0,0190 
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δεικτών Sharpe και Treynor που καταγράφονται 

στους πίνακες 73-74 παρατηρούμε ότι είναι ετερόσημοι σε όλη την διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου, εκτός από το τελευταίο έτος (2016). Αυτό συμβαίνει γιατί το beta 

είναι αρνητικό την περίοδο αυτή, ενώ για την τελευταία χρονιά μόνο είναι θετικό. Ο 

συνδυασμός του αρνητικού Treynor με αρνητικό beta μας δείχνει ότι το fund είχε καλή 

απόδοση, για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.  

 

Πίνακας 90. Sortino ratio VINAX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2006 -0,8240 2012 0,6018 

2007 -0,8152 2013 2,8674 

2008 -0,6191 2014 0,3036 

2009 0,2991 2015 -0,1687 

2010 0,4950 2016 0,4988 

2011 -0,0509 

   

Στον πίνακα 90, έπειτα από την ανάλυση των δεδομένων, καταγράφονται οι τιμές του 

δείκτη Sortino. Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αυτά των 

προηγούμενων δεικτών, όσον αφορά την εκτίμηση των αποδόσεων.  

 

Πίνακας 91. Information ratio VINAX 

Έτος Information Έτος Information 

2006 -1,3806 2012 0,2327 

2007 1,6406 2013 1,5199 

2008 -0,4922 2014 -1,1897 

2009 0,0642 2015 -1,2381 

2010 1,7281 2016 1,1579 

2011 -0,3622 

   

Οι τιμές του δείκτη πληροφόρησης παρουσιάζονται στον πίνακα 76 και μας δείχνει ότι 

είχαμε μικρότερες αποδόσεις σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των έντεκα ετών, εκτός από τις 

περιόδους 2009-2010 και 2012-2013.   

Ο πίνακας 92 που ακολουθεί, παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη modified Sharpe που 

προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων. Σύμφωνα με το πρόσημο των τιμών, βλέπουμε 

ότι συμφωνεί με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν από τους προηγούμενους δείκτες για την 

εκτίμηση των αποδόσεων. 
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Πίνακας 92. Modified Sharpe ratio VINAX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2006 -2,0306 2012 0,5907 

2007 -4,4465 2013 -4,0153 

2008 -0,5757 2014 0,4115 

2009 0,3468 2015 -0,2819 

2010 0,8027 2016 0,6104 

2011 -0,0573 

   

 

Πίνακας 93. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2006-2016 VINAX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -0.4305 

Treynor 0.0765 

Sortino 0.2353 

Information 0.1528 

Modified Sharpe -0.7859 

 

Συνοψίζοντας, στον πίνακα 93 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση του VINAX για τη συνολική διάρκεια δραστηριοποίησής των 

δεκαέξι ετών. Οι δείκτες Treynor, Sortino και Information έχουν θετικό πρόσημο, ενώ οι 

Sharpe και Modified Sharpe έχουν αρνητικό. 

 

2.3.14 Vanguard Small Cap Value Index I (VSIIX) 

 

Εδρεύει στο Μαλβερν της Πενσυλβάνια και ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1999. Η επένδυση 

επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη αναφοράς που μετρά την απόδοση των 

επενδύσεων σε μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές. Το fund χρησιμοποιεί μια επενδυτική 

στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη CRSP ΗΠΑ 

Small Cap, ένας ευρέως διαφοροποιημένος δείκτης μετοχών μικρών εταιρειών των ΗΠΑ. Ο 

επενδυτής προσπαθεί να αναπαράγει το δείκτη που έχει ως στόχο επενδύοντας όλα, ή σχεδόν 

όλα, των τα κεφάλαια του στις μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη, κρατώντας κάθε μετοχή σε 

περίπου το ίδιο ποσοστό στάθμισης όπως και στο δείκτη. Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο 

ποσοστό που συγκεντρώνουν το 4,98% του συνολικού κεφαλαίου είναι: 
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Από το γράφημα 26, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με την κατηγορία 

της επένδυσης, βλέπουμε ότι πέντε κατηγορίες (consumer cyclical, οικονομικές υπηρεσίες, 

ακίνητα, βιομηχανία και τεχνολογία) συγκεντρώνουν το 70% της επένδυσης. 

 

Πίνακας 94. Εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσοστά στο VSIIX 

   Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Ingredion Inc 0,60% 

2 Arthur J. Gallagher & Co 0,53% 

3 Newfield Exploration Co 0,52% 

4 Broadridge Financial Solutions Inc 0,50% 

5 Teleflex Inc 0,49% 

6 UGI Corp 0,48% 

7 Huntington Ingalls Industries Inc 0,47% 

8 Westar Energy Inc 0,47% 

9 Atmos Energy Corp 0,46% 

10 The Valspar Corp 0,46% 

 

 

 

Γράφημα 26. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του VSIIX 

 



85 

 

Εξετάζοντας το γράφημα των αποδόσεων, συμπεραίνουμε ότι οι αποδόσεις του VSIIX σε 

σύγκριση με το S&P 500 συνδιακυμαίνονται.   

 

 

Γράφημα 27. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, VSIIX 

 

Πίνακας 95. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio VSIIX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2000 -3,5220 2009 0,8434 

2001 -1,2569 2010 0,9291 

2002 -1,5654 2011 -0,2167 

2003 1,2875 2012 1,2574 

2004 0,3385 2013 2,6062 

2005 -2,6061 2014 0,6669 

2006 -3,7705 2015 -0,4757 

2007 -5,3274 2016 1,0531 

2008 -1,9775 

   

Ο πίνακας 95 παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη Sharpe και βλέπουμε ότι από το έτος 

ίδρυσης (2000) έως το 2008 έχει συνεχώς αρνητικές τιμές εκτός από τα έτη 2003-2004. 

Έπειτα, από το 2009 έως το 2016 έχει θετικές τιμές με εξαίρεση τα έτη 2001 και 2015. 

Στον πίνακα 96 που ακολουθεί καταγράφονται οι τιμές που προέκυψαν από την ανάλυση 

των δεδομένων για το δείκτη Treynor. Το beta του fund είναι θετικό για όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο. Όπως παρατηρούμε από τους πίνακες 95-96 που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης οι δείκτες Treynor και Sharpe είναι ομόσημοι σε όλη την διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου. Άρα οι τιμές του δείκτη Treynor συμφωνούν με αυτές που 

προκύπτουν με το δείκτη Sharpe. 
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Πίνακας 96.Treynor ratio VSIIX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2000 -1,1219 2009 0,1993 

2001 -0,3071 2010 0,1872 

2002 -0,4665 2011 -0,0352 

2003 0,1646 2012 0,1426 

2004 0,0303 2013 0,2399 

2005 -0,2258 2014 0,0622 

2006 -0,2920 2015 -0,0755 

2007 -0,5543 2016 0,1326 

2008 -0,4263 

   

Πίνακας 97. Sortino ratio VSIIX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2000 -0,7430 2009 0,3064 

2001 -0,3753 2010 0,4456 

2002 -0,4502 2011 -0,0959 

2003 0,7314 2012 0,6313 

2004 0,1404 2013 1,9179 

2005 -0,6357 2014 0,3145 

2006 -0,7642 2015 -0,1926 

2007 -0,8489 2016 0,5457 

2008 -0,5208 

   

Όπως φαίνεται στον πίνακα 97, στον οποίο φαίνονται οι τιμές του δείκτη Sortino για την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο, τα αποτελέσματα μας δίνουν την ίδια πληροφόρηση, για την 

εκτίμηση των αποδόσεων, με τους δείκτες Sharpe και Treynor. 

  

Πίνακας 98. Information ratio VSIIX 

Έτος Information Έτος Information 

2000 1,5039 2009 0,4558 

2001 1,6402 2010 1,2766 

2002 0,4825 2011 -0,7693 

2003 1,0477 2012 0,5089 

2004 1,4414 2013 0,8051 

2005 0,2641 2014 -0,2807 

2006 0,4789 2015 -0,8512 

2007 -2,1379 2016 2,0458 

2008 0,8343 
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Όσον αφορά τις τιμές του δείκτη πληροφόρησης, όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 

98, βλέπουμε ότι το fund παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις σε όλη την διάρκεια της ζωής 

του εκτός από τα έτη 2007, 2011, 2014 και 2015.  

 

Πίνακας 99. Modified Sharpe ratio VSIIX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2000 -2,5075 2009 0,5159 

2001 -0,5733 2010 0,7203 

2002 -0,4408 2011 -0,0991 

2003 9,6650 2012 0,7285 

2004 0,2660 2013 0,5709 

2005 -2,0527 2014 0,4132 

2006 -6,8825 2015 -0,2274 

2007 -1,5520 2016 0,6214 

2008 -0,4795 

   

Ο πίνακας 99 παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη modified Sharpe που προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων. Σύμφωνα με το πρόσημο των τιμών, βλέπουμε ότι συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα που βρέθηκαν από τους προηγούμενους δείκτες για την εκτίμηση των 

αποδόσεων. 

 

Πίνακας 100. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2000-2016 VSIIX 

Δείκτης Τιμή 

Αννθαλισεδ Sharpe -0.6904 

Treynor -0.1380 

Sortino 0.0239 

Information 0.5145 

Modified Sharpe -0.0773 

 

Συνοψίζοντας, στον πίνακα 100 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση του VSIIX και όπως φαίνεαι μόνο οι δείκτες Sortino και 

Information έχουν θετική τιμή 
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2.3.15 Wasatch Micro Cap Value (WAMVX) 

 

Εδρεύει στο Salt Lake City και ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003. Η επένδυση επιδιώκει 

μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Το fund επενδύει κυρίως σε εταιρείες μικρής 

κεφαλαιοποίησης. Επενδύει τουλάχιστον το 80% του κεφαλαίου (συν τα δάνεια για 

επενδυτικούς σκοπούς) σε τίτλους μετοχών εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο επενδυτής 

θεωρεί ότι μια εταιρεία είναι μικρής κεφαλαιοποίησης, αν η κεφαλαιοποίηση της, κατά το 

χρόνο της αγοράς της, είναι μικρότερη από την κεφαλαιοποίηση της μεγαλύτερης εταιρείας 

στο Russell Microcap Index. Το fund μπορεί να επενδύσει μέχρι 30% του κεφαλαίου του 

κατά τη στιγμή της αγοράς σε τίτλους που εκδίδονται από ξένες εταιρείες σε ανεπτυγμένες ή 

αναδυόμενες αγορές. Οι δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό που συγκεντρώνουν το 

12,97% του συνολικού κεφαλαίου φαίνονται στον πίνακα 101 

 

Πίνακας 101. Εταιρείες με τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά στο WAMVX 

   Α/Α Όνομα Εταιρείας Ποσοστό 

1 Fabrinet 1,74% 

2 LGI Homes Inc 1,58% 

3 Ferro Corp 1,25% 

4 Customers Bancorp Inc 1,24% 

5 Ebix Inc 1,24% 

6 John Bean Technologies Corp 1,22% 

7 Atlas Financial Holdings Inc 1,19% 

8 Flotek Industries Inc 1,19% 

9 Tucows Inc 1,17% 

10 LHC Group Inc 1,15% 

 

Από το παρακάτω γράφημα 28, στο οποίο παρουσιάζονται οι σταθμίσεις ανάλογα με την 

κατηγορία της επένδυσης, βλέπουμε ότι πέντε κατηγορίες (consumer cyclical, οικονομικές 

υπηρεσίες, και τεχνολογία) συγκεντρώνουν πάνω από το 50% της επένδυσης. 
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Γράφημα 28. Σταθμίσεις ανά κατηγορία του WAMVX 

 

 

Γράφημα 29. Μηνιαίες Αποδόσεις S&P 500, WAMVX 

 

Εξετάζοντας το γράφημα των αποδόσεων, βλέπουμε ότι οι αποδόσεις του WAMVX σε 

σύγκριση με τον S&P 500, βλέπουμε ότι τον ακολουθεί και έχει περίπου τις ίδιες αποδόσεις, 

τόσο στις αρνητικές όσο και στις θετικές τιμές.  

Παρατηρώντας τις τιμές του πίνακα 102 για το δείκτη Sharpe, βλέπουμε ότι για την 

εξεταζόμενη περίοδο 2003-2016, ο δείκτης εμφάνισε αρνητικές τιμές κατά τις περιόδους 

2004-2008, 2011 και 2014-2015. 
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Πίνακας 102. Ετησιοποιημένος Sharpe Ratio WAMVX 

Έτος Annualised Sharpe Έτος Annualised Sharpe 

2003 4,3945 2010 0,9842 

2004 -0,3341 2011 -0,5346 

2005 -2,4065 2012 0,6290 

2006 -2,0846 2013 1,1117 

2007 -2,8651 2014 -0,9339 

2008 -2,5768 2015 -0,2037 

2009 2,2988 2016 0,1458 

 

Πίνακας 103.Treynor ratio WAMVX 

Έτος Treynor Έτος Treynor 

2003 -0,6761 2010 -0,2027 

2004 0,0476 2011 0,0898 

2005 0,3098 2012 -0,0814 

2006 0,2856 2013 -0,2312 

2007 0,4448 2014 0,0984 

2008 0,5921 2015 0,0516 

2009 -0,6246 2016 -0,0184 

 

Όπως παρατηρούμε από τους πίνακες 102 και 103, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης για τους  δείκτες Treynor και Sharpe, οι τιμές είναι ετερόσημες σε όλη την 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό συμβαίνει γιατί το beta είναι αρνητικό. Αρνητικός 

δείκτης Treynor σε συνδυασμό με το αρνητικό beta μας δείχνει ότι το fund είχε καλή 

απόδοση, καταφέρνοντας να μειώσει το ρίσκο ενώ παράλληλα είχε καλύτερη απόδοση από το 

risk free rate. Το γεγονός αυτό συμφωνεί και με τα αποτελέσματα που προκύπτουν και από 

τον δείκτη Sharpe για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους (2003, 2009, 2010, 2012, 2013, 

2016).  

 

Πίνακας 104. Sortino ratio WAMVX 

Έτος Sortino Έτος Sortino 

2003 ------ 2010 0,5008 

2004 -0,1188 2011 -0,1994 

2005 -0,6106 2012 0,2805 

2006 -0,5535 2013 0,4705 

2007 -0,6621 2014 -0,3145 

2008 -0,6250 2015 -0,0764 

2009 1,9656 2016 0,0601 
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Για το δείκτη Sortino, στον πίνακα 104 βλέπουμε ότι κατά το έτος ίδρυσης δεν ορίζεται 

αφού δεν παρουσίασε αρνητικές αποδόσεις. Στα υπόλοιπα έτη συμβαδίζει με τα 

αποτελέσματα από τις προηγούμενες αναλύσεις και παρατηρούμε ότι έχει θετικές αποδόσεις 

κατά τα έτη 2009, 2010, 2012, 2013 και 2016, 2010 

 

Πίνακας 105. Information ratio WAMVX 

Έτος Information Έτος Information 

2003 2,2486 2010 0,9194 

2004 0,0119 2011 -1,6963 

2005 -0,2639 2012 -0,2176 

2006 -0,1961 2013 -0,3185 

2007 -0,5651 2014 -2,3683 

2008 -0,9573 2015 -0,2233 

2009 2,3808 2016 -1,5528 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό του δείκτη πληροφόρησης τα οποία 

παρουσιάζονται στον πίνακα 105, βλέπουμε ότι το fund παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις 

κατά τα έτη 2003, 2004, 2009, 2010. Η τιμή του 2004 (0,0119) είναι μικρότερη του 0,4 που 

σημαίνει ότι δεν παρουσίασε μεγαλύτερες αποδόσεις για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να 

θεωρηθεί καλή επένδυση.  

 

Πίνακας 106. Modified Sharpe ratio WAMVX 

Έτος Modified Sharpe Έτος Modified Sharpe 

2003 -1,8810 2010 0,8117 

2004 -0,1544 2011 -0,1714 

2005 -1,1367 2012 0,3102 

2006 -0,7557 2013 0,6168 

2007 -0,8778 2014 -0,2852 

2008 -0,5299 2015 -0,0701 

2009 -8,8997 2016 0,0564 

 

Στον πίνακα 106 παρουσιάζονται οι τιμές που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων για το δείκτη modified sharpe. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι μας 

έδωσε θετικές αποδόσεις για τα έτη 2010, 2012, 2013 και 2016.  
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Πίνακας 107. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 2003-2016 WAMVX 

Δείκτης Τιμή 

Annualised Sharpe -0.1697 

Treynor 0.0061 

Sortino 0.0090 

Information -0.1999 

Modified Sharpe -0.9262 

 

Τέλος, στον πίνακα 107 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση του WAMVX. Συμπεραίνουμε, ότι οι θετικές τιμές αντιστοιχούν στους 

δείκτες Treynor και Sortino, ενώ στους δείκτες Sharpe, Information και Modified Sharpe 

έχουμε αρνητικές τιμές. 

 

2.4 Κατάταξη των funds βάσει των δεικτών 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται σε πίνακες οι κατατάξεις των funds για κάθε δείκτη 

ξεχωριστά, βάσει των τιμών που έχουν υπολογιστεί για τη συνολικά διάρκεια που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο. 

Αρχικά στον πίνακα 108, εμφανίζεται η κατάταξη των funds βάσει του δείκτη Sharpe με 

τις πέντε πρώτες θέσεις να καταλαμβάνονται από τα WAMVX, SAOCX, ICPAX, VINAX 

και VCHSX.. 

 

Πίνακας 108. Κατάταξη βάσει Sharpe raio 

ANNUALISED SHARPE RATIO 
 

ANNUALISED SHARPE RATIO 

1 WAMVX -0,1697 
 

9 ACMVX -0,7064 

2 SAOCX -0,4105 
 

10 SBFAX -0,9462 

3 ICPAX -0,4128 
 

11 MBCYX -0,9983 

4 VINAX -0,4305 
 

12 ARIIX -1,0804 

5 VCHSX -0,5986 
 

13 ACIIX -1,5175 

6 PCRRX -0,6323 
 

14 FARCX -1,8353 

7 PMBSX -0,6328 
 

15 TSAYX -2,2946 

8 VSIIX -0,6904 
    



93 

 

 

Έπειτα στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η κατάταξη των funds με τις τιμές που έχουν 

υπολογιστεί για το δείκτη Treynor . Στις πέντε πρώτες θέσεις βλέπουμε τα TSAYX, PMBSX, 

VCHSX, ACMVX κα VINAX 

 

Πίνακας 109. Κατάταξη βάσει Treynor ratio 

TREYNOR RATIO 
 

TREYNOR RATIO 

1 TSAYX 0,2912 
 

9 VSIIX -0,1380 

2 PMBSX 0,1205 
 

10 ICPAX -0,1572 

3 VCHSX 0,1147 
 

11 ARIIX -0,2198 

4 ACMVX 0,0841 
 

12 SBFAX -0,2405 

5 VINAX 0,0765 
 

13 ACIIX -0,3693 

6 SAOCX 0,0743 
 

14 PCRRX -0,4121 

7 WAMVX 0,0061 
 

15 FARCX -0,6116 

8 MBCYX -0,0949 
     

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 110 για τις τιμές του δείκτη Sortino, η κατάταξη 

στις πέντρε πρώτες θέσεις είναι VCHSX, VINAX, PMBSX, SAOCX και ICPAX 

. 

Πίνακας 110. Κατάταξη βάσει Sortino ratio 

SORTINO RATIO 
 

SORTINO RATIO 

1 VCHSX 0,2627 
 

9 WAMVX 0,0090 

2 VINAX 0,2353 
 

10 SBFAX 0,0087 

3 PMBSX 0,1581 
 

11 ACIIX -0,1027 

4 SAOCX 0,1125 
 

12 ARIIX -0,1096 

5 ICPAX 0,0847 
 

13 PCRRX -0,1154 

6 ACMVX 0,0312 
 

14 TSAYX -0,1183 

7 MBCYX 0,0288 
 

15 FARCX -0,1999 

8 VSIIX 0,0239 
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Αναφορικά με το δείκτη Information η κατάταξη διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα 111. Η πρώτη πεντάδα αποτελείται από τα VSIIX, ACMVX, PMBSX, VCHSX και 

ICPAX 

 

Πίνακας 111. Κατάταξη βάσει Information ratio 

INFORMATION RATIO 
 

INFORMATION RATIO 

1 VSIIX 0,5145 
 

9 ARIIX -0,1584 

2 ACMVX 0,3699 
 

10 MBCYX -0,1725 

3 PMBSX 0,2705 
 

11 SBFAX -0,1748 

4 VCHSX 0,2158 
 

12 WAMVX -0,1999 

5 ICPAX 0,2020 
 

13 ACIIX -0,2624 

6 VINAX 0,0441 
 

14 PCRRX -0,4500 

7 SAOCX -0,0797 
 

15 TSAYX -0,8882 

8 FARCX -0,0951 
     

Τέλος, χρησιμοποιώντας το δείκτη Modified Sharpe ως κριτήριο κατάταξης, τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα 112. Στις πρώτες πέντε θέσεις βρίσκουμε τα 

ACMVX, VSIIX, ICPAX, VCHSX και SBFAX 

 

Πίνακας 112. Κατάταξη βάσει Modified Sharpe ratio 

MODIFIED SHARPE RATIO 
 

MODIFIED SHARPE RATIO 

1 ACMVX -0,0652 
 

9 MBCYX -0,6680 

2 VSIIX -0,0773 
 

10 ARIIX -0,7127 

3 ICPAX -0,0879 
 

11 VINAX -0,7859 

4 VCHSX -0,3797 
 

12 WAMVX -0,9262 

5 SBFAX -0,4955 
 

13 ACIIX -1,0041 

6 PMBSX -0,5796 
 

14 TSAYX -1,2634 

7 PCRRX -0,6061 
 

15 FARCX -1,6500 

8 SAOCX -0,6504 
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Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, όπως μας δείχνουν τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη επιλογή αξιόπιστου fund καθώς δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε όλα μεταξύ τους 

για να έχουμε μια κατάταξη βάσει των δεικτών, γιατί σύμφωνα με τους  Sharpe (1994) και Lo 

(2002) δεν είναι συγκρίσιμοι όταν υπολογίζονται σε διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Ανακεφαλαιώνοντας, η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση απέδειξε ότι η 

ορθολογική διαχείριση του κινδύνου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ομαλή λειτουργία 

μιας οικονομικής οντότητας. Όπως είδαμε και προηγουμένως, τις τελευταίες δεκαετίες, στη 

διεθνή βιβλιογραφία, έχουν καταγραφεί δεκάδες υποδείγματα εκτίμησης του κινδύνου με 

διαφορετική προσέγγιση. Το πρόβλημα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων αφορά στην επιλογή 

του πιο κατάλληλου και το ποσό το οποίο θα επενδυθεί σε αυτό. Απαιτείται αντιστάθμιση της 

αναμενόμενης απόδοσης με τον κίνδυνο στον οποίο θα εκτεθεί ο επενδυτής. Οι επενδυτές 

προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα επενδυτικά προϊόντα τα οποία 

περιλαμβάνουν το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. 

Στην παρούσα διπλωματική εξετάστηκαν δεκαπέντε funds με τους δείκτες Sharpe, 

Treynor, Sortino, Information και Modified Sharpe. Καθένα από αυτά τα funds 

δραστηριοποιείται σε διαφορετική κατηγορία και έχει δεδομένα για τουλάχιστον μία 

δεκαετία.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τους δείκτες εκτίμησης της απόδοσης από την 

ανάλυση των δεδομένων του δείγματος, είδαμε ότι διαφοροποιούνται σημαντικά κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και έχουν μεγάλο εύρος τιμών. Το γεγονός αυτό 

συμφωνεί και με την έρευνα του Ambrosio (2007). Δεν μπορεί να επιτευχθεί ξεκάθαρη 

κατάταξη βάσει των δεικτών, επιβεβαιώνοντας τους Sharpe (1994) και Lo (2002) οι οποίοι 

επισημαίνουν ότι όταν έχουμε διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές η προσπάθεια 

σύγκρισης αποτυγχάνει. Επίσης, είδαμε ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει σταθερότητα 

στην απόδοση (είτε θετική είτε αρνητική) όπως έδειξαν και στην έρευνά τους οι Blake and 

Timmermann (1998). 

Ανεξάρτητα από τη δυναμική και την εμπειρία πολλών ετών στον κλάδο, από τα 

αποτελέσματα είδαμε ότι υπήρχαν αρκετές περίοδοι κατά τις οποίες τα funds είχαν 

μικρότερες αποδόσεις σε σχέση με το risk free rate, ειδικά κατά τα πρώτα έτη που 

ακολούθησαν την ίδρυσή τους, γεγονός που μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένη 

κατάταξη (Agudo-Marzal 2004). Βέβαια, έπειτα από την πάροδο των πρώτων ετών, κατά τη 

διάρκεια της δραστηριότητας τους, περίπου κατά τα έτη 2008-209, έως και σήμερα, τα 

περισσότερα από αυτά σταθεροποιήθηκαν και εμφανίζουν συνεχώς μεγαλύτερες αποδόσεις, 

εκτός από ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, κατά κύριο λόγο τα έτη 2013 ή 2015. 



97 

 

Το γεγονός αυτό βέβαια, των σταθερά μεγαλύτερων αποδόσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ως κανόνας στον κόσμο των επενδύσεων γιατί το δείγμα μας αναφερόταν σε funds με μεγάλη 

δυναμική στο χώρο και σαφώς με μεγαλύτερη δυνατότητα πληροφόρησης.  

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την επιλογή του δείγματος και της 

κατηγορίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ανεξάρτητα με 

το πόσο γνωστό είναι ένα fund και την πρόσβαση που έχει στην πληροφόρηση θα ήταν 

ουτοπικό να ισχυριστούμε ότι η έκθεση σε κίνδυνο μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, ώστε να 

έχουμε σίγουρη απόδοση.  
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