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Περίληψη 

 
Ο στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση 

των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Exchange Traded Funds - ETF) στα 

πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στα Μοχλευμένα 

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία και αποτελούν μια νέα και 

ιδιαίτερη κατηγορία ETF η οποία παρουσιάζει πολύ μεγάλο επενδυτικό και 

ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά φέρουν σημαντικούς κινδύνους για τους δυνητικούς 

επενδυτές. Ακόμα, θα μελετηθεί το κατά πόσο ένα δείγμα 8 ETF επιτυγχάνουν ή όχι 

να αναπαράγουν τις αποδόσεις του δείκτη S&P500 τον οποίο και αντιγράφουν καθώς 

και η απόκλιση που έχουν (tracking error) για διαφορετικά χρονικά διαστήματα 

διακράτησης. Τέλος, θα εξεταστεί το αν είναι εφικτό να εκμεταλλευτεί ένας 

επενδυτής τις αποκλίσεις που τα περισσότερα μοχλευμένα ETF παρουσιάζουν στο 

μακροχρόνιο ορίζοντα ώστε να αποκομίσει κέρδη.  

 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, Αμοιβαία Κεφάλαια, 

Διαφοροποίηση, Καθαρή Εσωτερική Αξία Μεριδίων, Σφάλμα Απόκλισης, 

Μοχλευμένα ETF, Αντίθετα ETF, Ανατοκισμός, Μόχλευση, Μεταβλητότητα, 

Eξισορροπητική Κερδοσκοπία, Ανοικτή Πώληση 
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Abstract 

 
The purpose of this thesis is to present and analyze Exchange-Traded Funds 

(ETFs) in the academic literature context. Emphasis will be placed on Leveraged 

Exchange-Traded Funds (LETFs), which are a new and separate type of ETF that 

have great investment and academic importance, but also carry many risks for 

potential investors. Furthermore, a sample of 8 ETFs will be studied as to whether 

they do achieve to replicate the returns S&P500 or not and also their tracking error for 

different holding periods. Finally, it will be examined if it is possible for an investor 

to exploit tracking errors that most Leveraged ETFs present in the long term in order 

to gain profits. 

 

Keywords: Exchange-Traded Funds, Mutual Funds, Diversification, Net Asset Value, 

Tracking Error, Leveraged ETFs, Inverse ETFs, Compounding, Leverage, Arbitrage, 

Short Shelling  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) ή Exchange Traded Funds 

(ETF) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες 

Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προς 

διαπραγμάτευση σε χρηματιστήρια. Για λόγους ευκολίας, αλλά και βάσει της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, στην παρούσα εργασία θα απαντώνται με τον αγγλικό όρο 

ETF. 

Οι σύγχρονες χρηματιστηριακές αγορές περιλαμβάνουν πληθώρα επιλογών 

προς τους επενδυτές, ώστε αυτοί να επενδύσουν τα χρήματα τους. Στην θεωρία 

καθένας μπορεί να επενδύσει σε όποια αγορά στον κόσμο θέλει, σε όποιο εμπόρευμα 

ή ομόλογο θέλει, και με οποιαδήποτε μόχλευση ή ποντάρισμα σε θετική ή αρνητική 

κίνηση της αγοράς επιθυμεί. Τα επενδυτικά εργαλεία πλέον είναι αμέτρητα. Ωστόσο, 

τα περισσότερα από αυτά είναι και δυσνόητα για κάποιους επενδυτές, αλλά το 

κυριότερο μη προσβάσιμα στην πράξη για διάφορους λόγους. Έτσι, πολλοί επενδυτές 

στρέφονται σε εταιρείες συλλογικών επενδύσεων και σε επαγγελματίες για την 

διαχείριση των χρημάτων τους.  

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, αντίθετα με τα Αμοιβαία Κεφάλαια 

που έχουν ενεργή διαχείριση, έχουν ως επί το πλείστον παθητική διαχείριση. Δίνουν 

την δυνατότητα όμως σε επενδυτές να επενδύσουν σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

επιλογών που κυμαίνεται από χρηματιστηριακές αγορές, εμπορεύματα, ομόλογα, 

ισοτιμίες, τιμές ακινήτων κτλ με το να ακολουθούν τις μεταβολές δεικτών και 

εμπορευμάτων. Τέτοιου είδους επενδύσεις θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν από 

μικρούς επενδυτές υπό άλλες συνθήκες, καθότι θα συνεπάγονταν μεγάλα κόστη σε 

προμήθειες, αγορά μεγάλου αριθμού χρεογράφων για λόγους διαφοροποίησης,  

άνοιγμα λογαριασμού περιθωρίου, φυσική κατοχή εμπορευμάτων και άλλες πολλές 

δυσκολίες. Η διαπραγμάτευση τους γίνεται ακριβώς, όπως και στην περίπτωση των 

μετοχών εισηγμένων εταιρειών. Ο κάτοχος ενός ETF έχει δικαίωμα κατοχής σε ένα 

χαρτοφυλάκιο επενδυτικών προϊόντων, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από μετοχές, 

εμπορεύματα, ομόλογα ή παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αναλόγως την 
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φύση του εκάστοτε ETF. Η όλη ιδέα πίσω από την ανάπτυξη τους είναι να μπορέσει 

ένας επενδυτής με μια μόνο κίνηση να επιτύχει επένδυση σε μια ολόκληρη αγορά ή 

εμπόρευμα και να επιτύχει διαφοροποίηση. Η ευκολία αυτή είναι και ο καθοριστικός 

παράγοντας που συνέβαλε στην ραγδαία ανάπτυξη τους. 

 

1.2 Σκοπός εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει και να αναλύσει τα 

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας. Πιο 

συγκεκριμένα θα αναλυθεί η δομή τους, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους, οι 

διαφορές που έχουν με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, η εξέλιξη τους διαχρονικά και το 

μέγεθος της επένδυσης σε αυτά, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν να αναπαράγουν 

τις αποδόσεις των υποκειμένων μέσων τους, οι κίνδυνοι που ελλοχεύει η χρήση τους. 

Ακόμα, θα δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στα Μοχλευμένα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία 

Κεφάλαια, τα οποία και αποτελούν μια νέα και ιδιαίτερη κατηγορία ETF, η οποία 

παρουσιάζει μεν πολύ μεγάλο επενδυτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά φέρουν 

σημαντικούς κινδύνους για τους δυνητικούς επενδυτές. 

Για το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο 

κατά πόσο τα ETF επιτυγχάνουν ή όχι να αναπαράγουν τις αποδόσεις των δεικτών 

των οποίων και αντιγράφουν. Για τον λόγο αυτό, θα ερευνηθεί η απόδοση 3 απλών 

ETF και 5 μοχλευμένων ETF που αναπαράγουν τον δείκτη S&P 500 σε σχέση με τον 

δείκτη, καθώς και η απόκλιση που έχουν (tracking error) για διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα διακράτησης. Τέλος, θα εξεταστεί το αν είναι εφικτό να εκμεταλλευτεί 

ένας επενδυτής τις αποκλίσεις που τα περισσότερα μοχλευμένα ETF παρουσιάζουν 

στο μακροχρόνιο ορίζοντα ώστε να αποκομίσει κέρδη.  

 

1.3 Δομή εργασίας 
 

Η εργασία χωρίζεται στο θεωρητικό κομμάτι (κεφάλαια 2 έως 4) και στο 

εμπειρικό κομμάτι (κεφάλαια 5 έως 7). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά των ETF και πιο συγκεκριμένα ποιους δείκτες ακολουθούν, τι 

διαχειριστικά κόστη έχουν, ποιες οι διαφορές με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, πότε 

εισήχθησαν και πως εξελίχτηκαν διεθνώς, γιατί εμφανίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία, με 

ποιο τρόπο πετυχαίνουν να αναπαράγουν δείκτες, τι κινδύνους ελλοχεύει η χρήση 
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τους, ενώ γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών τους, αλλά και μια αναφορά στα Exchange 

Trading Notes (ETN) και αναλύονται οι ομοιότητες και διαφορές που έχουν με τα 

ETF . Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας και εισαγωγής 

ενός ETF και πιο συγκεκριμένα ο τρόπος εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, ο ρόλος 

του εκδότη και του ειδικού διαπραγματευτή, οι λειτουργικές δομές ενός ETF, o 

τρόπος υπολογισμού της καθαρής εσωτερικής αξίας των μεριδίων και η διαδικασία 

βάσει της οποίας εξισορροπούνται οι διαπραγματευόμενες τιμές των ETF στα 

χρηματιστήρια, ώστε να μην διαφέρουν από την καθαρή εσωτερική αξία τους. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μοχλευμένα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία 

Κεφάλαια και πιο συγκεκριμένα πως λειτουργούν, τι μοχλεύσεις φέρουν, ποια η δομή 

τους, πώς πετυχαίνουν αυτές τις αποδόσεις, τι προβλήματα μπορεί να έχει αυτό για 

τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, πώς ο ανατοκισμός μπορεί να δώσει πολύ 

διαφορετικές αποδόσεις από αυτές που οι επενδυτές περιμένουν, πως επανεκτιμάται 

κάθε μέρα η καθαρή εσωτερική αξία τους, τι αποκλίσεις μπορεί να έχουν και από τι 

επηρεάζεται το ύψος αυτών, πως γίνεται εξισορρόπηση τιμών, τι κίνδυνοι μπορεί να 

υπάρχουν ενώ δίνονται και αρκετά αριθμητικά παραδείγματα για την καλύτερη 

κατανόηση των μοχλευμένων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων από τον 

αναγνώστη. 

Συνεχίζοντας με το εμπειρικό κομμάτι στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται το κατά 

πόσο τα ETF μπορούν να αποδώσουν την ονομαστική τους μόχλευση στους 

επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται 3 απλά και 5 μοχλευμένα ETF που έχουν 

ως υποκείμενο δείκτη τον S&P 500 και αρχικά παρουσιάζεται η πορεία και απόδοση 

τους από 1/1/2010 έως 26/4/2016 και στη συνέχεια μέσω γραμμικής παλινδρόμησης 

εξετάζεται η μόχλευση που επιτυγχάνει το καθένα για περιόδους διακράτησης μιας 

ημέρας, μιας εβδομάδας, ενός μήνα και έξι μηνών. Στο έκτο κεφάλαιο μετριέται το 

ύψος του συνολικού tracking error ανά εξάμηνο για τα ETF και στην συνέχεια για την 

καλύτερη αξιολόγηση των μοχλευμένων ETF μετριέται το tracking error τους μετά 

την επίδραση του ανατοκισμού σε αυτά. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται η 

αξιολόγηση μιας στρατηγικής, η οποία και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το tracking 

error που εμφανίζουν τα μοχλευμένα ETF σορτάροντας ζεύγη αντίθετα μοχλευμένων 

ETF (-2x & +2x, -3x & +3x) για περιόδους διακράτησης ενός μήνα και έξι μηνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ETF 
 

2.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 
 

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) είναι χαρτοφυλάκια, 

σχεδιασμένα ώστε να ακολουθούν την πορεία ενός συγκεκριμένου δείκτη, 

εμπορεύματος (πολύτιμα μέταλλα, γεωργικά προϊόντα, φυσικοί πόροι), ομολόγων, 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ή μιας ομάδας μετοχών. Αποτελούν ένα είδος 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την βασική διαφορά ότι διαπραγματεύονται σε πραγματικό  

χρόνο στα χρηματιστήρια και ότι ο εκδότης δεν πουλάει τα μερίδια των ETF στο 

κοινό, όπως και κάνουν τα αμοιβαία κεφάλαια. Τα ETF αγοράζονται και πωλούνται 

κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, όπως ακριβώς οι 

μετοχές αντίθετα με τα αμοιβαία κεφάλαια, στα οποία η διαδικασία γίνεται μια φορά 

μόνο, στο τέλος της ημέρας, με αποτέλεσμα η τιμή των μεριδίων να είναι αντίστοιχη 

με τη τιμή κλεισίματος των επενδύσεων εκείνη την ημέρα. Οι τιμές τους στο 

χρηματιστήριο μεταβάλλονται ανάλογα με τις τιμές της Καθαρής Εσωτερικής Αξίας 

τους (NAV - Net Asset Value)1. Τα ETF έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με 

τα αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου παρά με τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού 

τύπου, καθώς αυτά μπορούν να δημιουργούν ή να εξοφλούν τα μερίδιά τους 

αναλόγως την ζήτηση που υπάρχει από την πλευρά των επενδυτών. Τα ETF δεν είναι 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν έχουν ημερομηνία λήξης και το 

σημαντικότερο για έναν μικροεπενδυτή, για την αγοραπωλησία τους δεν απαιτείται 

λογαριασμός περιθωρίου. Θεωρούνται εξαιρετικά χρήσιμα, καθώς, σε αντίθεση με 

άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, έχουν απήχηση τόσο σε ιδιώτες επενδυτές όσο 

και σε θεσμικούς επενδυτές (Chen et Al, 2012). 

Η εισαγωγή των ETF στις χρηματαγορές αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες 

καινοτομίες των τελευταίων 25 ετών, καθώς δίνουν στους επενδυτές πλήθος οφελών, 

όπως είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό κόστος διαχείρισης της τάξης του 0,27% το έτος 

για τα κορυφαία 20 σε μέγεθος ETF (Grudzinski, 2012). Αυτά τα κόστη είναι πολύ 

πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με το 0,85% έως 2,25% που είναι το κόστος, στο οποίο 
                                                

1 Στην πράξη υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις λόγω των δυνάμεων ζήτησης και προσφοράς. Το ζήτημα 

θα αναλυθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 
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κυμαίνονται τα περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια διεθνώς (Zhang and Judge, 2016). 

Τα ανταγωνιστικά αυτά κόστη διαχείρισης οφείλονται στην παθητική διαχείριση που 

έχουν σε σχέση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, στα οποία οι διαχειριστές τους επιλέγουν 

τον χρόνο και το πλήθος των μετοχών που θα αγοράσουν ή πουλήσουν βασισμένοι 

στην προσωπική τους κρίση. Σημαντικό για τα μειωμένα έξοδα των ETF είναι και το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν έξοδα διάθεσης και εξαγοράς, δηλαδή για να αγορασθεί ή 

να πουληθεί το μερίδιο ενός επενδυτή δεν απαιτείται η μεσολάβηση της εταιρείας, η 

οποία διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και η οποία θα χρέωνε κάποια προμήθεια 

για την συναλλαγή αυτή καθώς η αγοραπωλησία γίνεται απευθείας από το 

χρηματιστήριο. Στην αγορά των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο κομμάτι του συνόλου του 

ενεργητικού των ETF, όσο και ο αριθμός τους αφορά τα ETF που ακολουθούν 

χρηματιστηριακούς δείκτες στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. Στον παρακάτω πίνακα 

βλέπουμε με ποσοστά ποιες μορφές ETF είναι πιο δημοφιλείς, αλλά και το μέσο 

ετήσιο κόστος διαχείρισης για καθεμιά, αλλά και συνολικά: 

 

Πίνακας 1: Αξία ενεργητικού ανά κατηγορία ETF 

 
Πηγή:  Hill J., Nadig D., Hougan M., 2015, A COMPREHENSIVE GUIDE TO EXCHANGE-

TRADED FUNDS (ETFs) CFA Institute Research Foundation 

 
Το ενεργητικό των μετοχικών ETF αποτέλεσαν το 77,98% του συνολικού 

ενεργητικού όλων των ETF που διαπραγματεύονται στην Αμερικανική αγορά, ενώ 

και ο αριθμός τους ήταν πάνω από το μισό των διαφορετικών ETF που 
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διαπραγματεύονται. Το μέσο ετήσιο κόστος διαχείρισης ήταν 0,63%, ενώ για τα 

μετοχικά ETF που επένδυαν στις ΗΠΑ μόλις 0,46%, ποσοστό καλύτερο από το 

1,37% που ήταν το μέσο ετήσιο κόστος διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που 

επένδυαν σε αμερικανικές μετοχές την ιδία χρονική περίοδο (Hill et al, 2015). Ίσως 

εκ πρώτης όψεως να μην μοιάζει μεγάλη η διαφορά, αλλά θεωρώντας πως οι 

διαχειριστές ενός υποθετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ενός ETF πετύχαιναν ίδιες 

ετήσιες αποδόσεις για μια χρονική περίοδο 5 ετών, τότε λόγω του κόστους 

διαχείρισης ο μεριδιούχος του ETF θα ''έχανε'' 2,278% έναντι 6,664% του 

μεριδιούχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται και ποια είναι τα πιο δημοφιλή ETF βάσει του 

μεγέθους του Ενεργητικού τους: 

 

Πίνακας 2: Μεγαλύτερα ETF διεθνώς βάσει ενεργητικού 

 
Πηγή:  Hill J., Nadig D., Hougan M., 2015, A COMPREHENSIVE GUIDE TO EXCHANGE-

TRADED FUNDS (ETFs) CFA Institute Research Foundation 
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Με διαφορά το ETF που εμφανίζει τα περισσότερα στοιχεία στο ενεργητικό του 

είναι το SPDR που αναπαράγει τον δείκτη S&P 500, ίσως επειδή ήταν και το πρώτο 

που εισήχθη το 1993. 

 Παρά την παθητική διαχείριση τους, τα ETF επιτυγχάνουν μεγάλο βαθμό 

διασποράς του κινδύνου. Η επένδυση σε ETF εμφανίζει μεγάλη διαφάνεια, καθώς 

αυτά διαπραγματεύονται σε πραγματικό χρόνο στις αγορές και οι τιμές τους είναι 

άμεσα διαθέσιμες, δίνοντας την ευκαιρία σε επενδυτές να παρακολουθούν την πορεία 

του ενεργητικού τους συνεχώς. Μάλιστα τα ενεργά διαχειριζόμενα ETF οφείλουν να 

ενημερώνουν τους επενδυτές για τον χαρακτήρα τους στο ενημερωτικό δελτίο τους 

στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και στις διαφημιστικές 

ανακοινώσεις τους. Ακόμα, οφείλουν να γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο θα 

πραγματοποιήσουν την δηλωθείσα επενδυτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και 

της πρόθεσής τους να επιτύχουν επιδόσεις καλύτερες από εκείνες ενός δείκτη 

(European Securities and Markets Authority, 2014). Στα Αμοιβαία Κεφάλαια από την 

άλλη, οι διαχειριστές συνηθίζεται να διατηρούν κρυφές τις επιλογές τους έως ότου να 

ολοκληρώσουν τις συναλλαγές επί των κεφαλαίων τους. Στα ETF υπάρχει ένα 

προκαθορισμένο σύνολο κανόνων που χρησιμοποιούνται για να επιλεγούν οι μετοχές, 

οι οποίες αγορασθούν. Ο ανάδοχος ενός ETF μπορεί να ανανεώσει τις επιλογές αυτές 

των μετοχών σε ένα παθητικά διαχειρίσιμο χαρτοφυλάκιο, αλλά μόνο σε 

προκαθορισμένες ημερομηνίες. Έτσι, όλοι οι επενδυτές μπορούν να γνωρίζουν τους 

κανόνες και μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, οι οποίες θα γίνουν στις 

προκαθορισμένες για την ανανέωση του ETF ημερομηνίες. Οι κανόνες επιλέγονται 

από τον ανάδοχο για κάθε ETF και έκτοτε αυτό δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Εξαιτίας 

της παρουσίας ενός ειδικού διαπραγματευτή, τα ETF είναι πλήρως ρευστοποιήσιμα 

και η πώληση των μεριδίων τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 

διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Στις ΗΠΑ τα μεγαλύτερα ETF έχουν 

ρευστότητα μεγαλύτερη από κάθε άλλη μετοχή που διαπραγματεύεται στο 

αμερικανικό χρηματιστήριο. 

 

2.2 Διαφορές με Αμοιβαία Κεφάλαια 
 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι περιούσιες που αποτελούνται από μετρητά και 

κινητές αξίες που ανήκουν στους μεριδιούχους, δηλαδή η περιουσία αυτή 

δημιουργείται από το επενδυμένο κεφάλαιο των επενδυτών σε μια εταιρεία και τα 
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οποία επενδύονται μετά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα (Νούλας, 2006). Στα 

Αμοιβαία Κεφάλαια οι διαχειριστές τους είναι αυτοί που επιλέγουν τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα στα οποία και θα επενδυθούν τα χρήματα των 

μεριδιούχων. Δηλαδή σε αντίθεση με τα περισσότερα ETF, τα οποία έχουν 

προκαθορισμένη δομή και οι διαχειριστές τους προβαίνουν σπάνια σε αγοραπωλησίες 

τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν ενεργή διαχείριση. Από την στιγμή που δεν 

ακολουθούν κάποιον συγκεκριμένο δείκτη, τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν 

προκαθορισμένες αποδόσεις και η απόδοση για τον κάθε επενδυτή είναι η διαφορά 

που δημιουργείται μεταξύ του επενδυμένου κεφαλαίου και της αποτίμησης αυτού στο 

μέλλον. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια παγκοσμίως έχουν εδραιωθεί σε ένα πολύ μεγάλο 

κομμάτι των επενδυτών και ο βασικός λόγος είναι ότι παρέχουν σε αυτούς την 

δυνατότητα επένδυσης σε έτοιμα χαρτοφυλάκια αντί οι ίδιοι να συνθέτουν τα δικά 

τους. Ένας μικροεπενδυτής με περιορισμένες γνώσεις, χρόνο, χρήματα, αλλά και 

πρόσβαση σε πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορεί να επωφεληθεί από την 

οργάνωση και εμπειρία των διαχειριστών του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε 

να εξασφαλίσει αποδόσεις. Με την επαγγελματική διαχείριση από εξειδικευμένο 

προσωπικό μπορεί να επιτευχθεί διασπορά των επενδυμένων χρημάτων και 

προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών διεθνώς, ενώ 

υπάρχει καθημερινή αποτίμηση της αξίας της επένδυσης για κάθε μεριδιούχο. Όπως 

και με τα ETF, η ρευστοποίηση τους μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, κάτι που δεν 

συμβαίνει όταν επενδύει κάποιος σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας. Τα ETF 

έχουν συνήθως μικρότερα κόστη συναλλαγών συγκριτικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, 

ενώ διαπραγματεύονται σε ολόκληρη την χρηματιστηριακή συνεδρίαση και όχι μόνο 

στο τέλος όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Βέβαια, για έναν buy and hold επενδυτή κάτι 

τέτοιο δεν είναι πρόβλημα. 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να είναι διαχείρισης διαθέσιμων, ομολογιακά, 

μετοχικά, μικτά και funds of funds (Νούλας, 2016). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια 

διαχείρισης διαθεσίμων πραγματοποιούν επενδύσεις στην αγορά χρήματος και σε ένα 

μικρό ποσοστό σε ομόλογα. Τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού τους πρέπει να 

έχει επενδυθεί σε προϊόντα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος ενώ δεν 

επιτρέπεται να επενδύουν σε μετοχές. Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν 

τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, ενώ το 

ποσοστό των μετοχών στις οποίες επενδύουν δεν μπορεί να ξεπερνά το 10%. Τα 

μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού τους 
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σε μετοχές και απευθύνονται σε επενδυτές που θέλουν υψηλότερες αποδόσεις. Τα 

μεικτά Αμοιβαία Κεφάλαια περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία χαρτοφυλακίων με 

συνδυασμούς επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα και άλλα Χρηματοοικονομικά 

Προϊόντα σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος. Τα μεικτά ΑΚ επενδύουν 

τουλάχιστον 10% του καθαρού τους ενεργητικού σε  μετοχές και τουλάχιστον 10% 

του καθαρού τους ενεργητικού σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε 

μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε άλλα προϊόντα της χρηματαγοράς δεν 

γίνεται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού τους. Τέλος, τα funds of funds 

αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού και η επένδυση σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν δύναται να ξεπερνά το 

20% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. (Νούλας, 2016). Όπως είναι 

προφανές, η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρει έκθεση σε διάφορα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές, τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα κτλ. 

Αντίθετα, ένα ETF ανάλογα το είδος του επενδύει σε συγκεκριμένα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, πχ μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα κτλ. Η απόδοση 

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων συνήθως μετριέται με το alpha του Jensen, δείκτες 

Sharpe & Treynor και VaR (Sahi et al, 2013). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν 

διαφάνεια, όχι τόσο μεγάλη όσο τα ETF όμως όπως και θα δούμε παρακάτω, καθώς 

οφείλουν να δημοσιοποιούν στοιχεία επί των επενδύσεων τους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

Το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο διεθνώς ιδρύθηκε το 1924 στις ΗΠΑ από την 

εταιρεία επενδύσεων Massachusetts Investor Trust. Το νομικό πλαίσιο ωστόσο για 

τέτοιου είδους Κεφάλαια, το γνωστό Investment Company Act εισήχθη την δεκαετία 

του 40' και ισχύει έως και σήμερα, ενώ και τα ETF λειτουργούν κάτω από αυτό το 

νομικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1972 το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 

την εμπορική τράπεζα. Η μεγάλη ανάπτυξη για τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ελλάδα 

όμως ήρθε την δεκαετία του 90' με την ίδρυση των πρώτων Ανωνύμων Εταιρειών 

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Α.Ε.Δ.Α.Κ. Παρόμοια ανάπτυξη εμφάνισαν τα 

Αμοιβαία Κεφάλαια και διεθνώς. Μάλιστα, στις ΗΠΑ το συνολικό ποσό 

επενδεδυμένων κεφαλαίων τους ανέβηκε από 1,6 τρις δολάρια το 1992 σε 5,5 τρις 

δολάρια το 1998 (Fernando et al, 2003). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι υποχρεωμένα 

βάσει νόμου να αναφέρουν σε κάθε περίπτωση ότι δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και 

ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι και ενδεικτικές των μελλοντικών 

αποδόσεων. 
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2.3 Εξέλιξη των ETF 
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρώτο ETF (Standard & Poor’s Depository Receipts - 

SPDR) εισήχθη το 1993 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και προσομοίωνε τον 

δείκτη S&P500. Αρχικά, στα ETF επένδυαν ως επί το πλείστον θεσμικοί επενδυτές  

για λόγους hedging. Είκοσι τρία χρόνια μετά όμως, η εξάπλωση τους είναι ραγδαία, 

χιλιάδες διαφορετικά ETF είναι διαθέσιμα στους επενδυτές σε όλη την υφήλιο 

επιτρέποντας τους να επενδύσουν σε πληθώρα δεικτών, βιομηχανιών, αλλά και 

αγαθών (Deev and Linnertová, 2014). Η χρήση τους από ιδιώτες, αλλά και θεσμικούς 

επενδυτές2 είναι πλέον τόσο διαδεδομένη και συχνή, που το ένα τρίτο του ημερήσιου 

όγκου συναλλαγών στο NYSE είναι πράξεις επί των ETF (Rupendra, 2014). Πλέον 

πολλοί επενδυτές επιλέγουν να κατασκευάσουν χαρτοφυλάκια εξ' ολοκλήρου από 

ETF αλλά και να μεταφέρουν την επενδυτική τους δραστηριότητα εύκολα και με 

χαμηλό κόστος σε άλλες αγορές ή κλάδους διεθνώς που εμφανίζουν καλύτερες 

αποδόσεις ή προοπτικές ανάπτυξης. Στην Ευρώπη, το πρώτο ETF που δημιουργήθηκε 

προσομοίωνε τον δείκτη  Euro Stoxx 50 και εισήχθη στην Γερμανική αγορά το 2000 

(Elia, 2012). Η άνοδος των ETF συγκριτικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι 

εξαιρετικά μεγάλη. Μεταξύ 2000 και 2010 η ετήσια αύξηση των επενδυμένων 

κεφαλαίων παγκοσμίως σε ETF άγγιζε το 40% αντί 5%, που ήταν η αύξηση στα 

Αμοιβαία Κεφάλαια (Cheng et al, 2015). Στην χώρα μας τα ETF εισήχθησαν με 

χαρακτηριστική καθυστέρηση λόγω θεσμικών και νομοθετικών περιορισμών, τον 

Ιανουάριο του 2008 (Rompotis, 2011). Πιο συγκεκριμένα, η Alpha Bank συνέθεσε το 

πρώτο ελληνικό ETF με το Alpha ETF FTSE ATHEX 20 και το έθεσε σε 

διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το συγκεκριμένο ETF ακολουθούσε 

τον δείκτη FTSE ATHEX 20.  

Το γεγονός ότι τα ETF εισήχθησαν πρώτη φορά στις ΗΠΑ είναι και ο βασικός 

λόγος που διεθνώς έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των Assets Under 

Management ανά την υφήλιο. Ως το 2011 οι επενδύσεις διεθνώς σε ETF είχαν ως 

εξής: 

                                                
2 Πάνω από 20% του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διεθνώς επενδύουν σε ETF και όσα το 

κάνουν διατηρούν κατά μέσο όρο ένα ποσοστό της τάξης του 12,59% του συνόλου του ενεργητικού 

τους (Sherrill et al, 2016).  
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Διάγραμμα 1: Επενδύσεις σε ETF ανά γεωγραφική περιοχή 

 
Πηγή: JPMorgan (2011): Exchange traded funds: 2011 JPMorgan global ETF handbook  

 

Η ιδέα του να επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μια μόνο 

κίνηση ωστόσο, δεν ήταν κάτι που γεννήθηκε το 1993. Από τα τέλη της δεκαετίας 

του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 κάποιες μεγάλες χρηματιστηριακές 

Εταιρείες έδιναν την δυνατότητα σε επενδυτές να κάνουν πράξεις επί ενός ολόκληρου 

χαρτοφυλακίου, συνηθέστερα ενός χαρτοφυλακίου με όλες τις μετοχές του δείκτη 

S&P500 (Gastineau, 2001). Ως άμεση απόρροια αυτού, προέκυψε μεγάλο ενδιαφέρον 

από μεμονωμένους επενδυτές και μικρότερα ιδρύματα που πλέον μπορούσαν να 

πετύχουν διαφοροποίηση χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε δεκάδες μετοχές και 

να πληρώσουν μεγάλα ποσά σε προμήθειες. Αυτό γιατί η αγορά ή πώληση ενός ETF 

έχει πολύ μικρότερο κόστος από την αγορά ή πώληση των μετοχών που συνθέτουν 

τον εκάστοτε δείκτη, ενώ και οι επενδυτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τις 

μεταβολές στην σύνθεση ενός δείκτη, καθώς αυτό είναι δουλειά των διαχειριστών 

των ETF. Έχουμε δηλαδή την αντικατάσταση ενός μεγάλου πλήθους συναλλαγών με 

μία και μόνο χρηματιστηριακή πράξη. Ακόμα, είναι αμφίβολο το κατά πόσο μικροί 

επενδυτές έχουν τις γνώσεις, ώστε να επιτύχουν ένα σωστά διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο. Τα ETF δίνουν επίσης την δυνατότητα σε μικρούς επενδυτές να 
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επενδύσουν σε αναπτυσσόμενες αγορές ή σε εμπορεύματα, κάτι που μέχρι πρότινος 

ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά για την περίπτωση των εμπορευμάτων οι επενδυτές 

μπορούν να επενδύσουν σε ένα Commodity ETF, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν 

και να αποθηκεύσουν το εμπόρευμα ή να δημιουργήσουν λογαριασμούς περιθωρίου 

και να κάνουν πράξεις επί παραγώγων. Ως το 2011 η αγορά των Commodity ETF 

αποτελούσε το 10% του συνόλου των ETF και είχε ανοδικές τάσεις (Kosev and 

Williams, 2011). Εκτεταμένη χρήση των ETF γίνεται και για λόγους Hedging. 

Μάλιστα, το ενδιαφέρον πλέον για σορτάρισμα των ETF είναι πάνω από 10 φορές 

μεγαλύτερο κατά μέσο ορό από ότι το σορτάρισμα μεμονωμένων μετοχών (Deev and 

Linnertová, 2014). Η δημοφιλία των ETF έχει επίσης οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση 

των δικαιωμάτων προαίρεσης επί των ETF. Για το 2012 ο συνολικός όγκος 

συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης που διαπραγματεύτηκαν στο χρηματιστήριο 

του Σικάγο ήταν 282 εκατομμύρια συμβόλαια, ποσοστό 26,6% του συνόλου των 

δικαιωμάτων προαίρεσης για εκείνη την χρονιά (Leung et al, 2015).  

Η άνοδος των ETF τόσο σε αριθμό όσο και σε επενδυμένα κεφάλαια φαίνονται 

στο παρακάτω γράφημα: 

 

Διάγραμμα 2: Συνολική αξία ενεργητικού ETF ανά έτος 

 
Πηγή: Patton M., 2015 , Under the Hood: The Race Between ETFs and Mutual Funds 
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Η άνοδος τους είναι κάτι παραπάνω από ραγδαία, η συνολική επενδυμένη αξία 

σήμερα σε ETF ξεπερνά τα 2 τρις δολάρια. Παρά την τεράστια άνοδο τους, σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορούν ακόμα να ανταγωνιστούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία 

έχουν συνολική επενδυμένη αξία παγκοσμίως πάνω από 16 τρις δολάρια. Παρά την 

μεγάλη διάφορα ωστόσο, πιστεύεται ότι τα ETF μπορούν να φτάσουν τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια σε μια ή δυο δεκαετίες και υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται με αυτό τον ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό της γρήγορης ανόδου των 

ETF ότι χρειάστηκαν μόλις δεκαεπτά χρόνια από την δημιουργία του πρώτου ETF για 

να ξεπεράσει το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων σε ETF το 1 τρις δολάρια, 

ποσό, το οποίο οι επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια χρειάστηκαν εξήντα έξι χρόνια 

για να φτάσουν (Li and Zhao, 2014). 

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι πολύ παλαιότερη και είναι πλέον 

ώριμη και όχι αναπτυσσόμενη. Αν και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων ανά τον κόσμο δεν αυξάνεται, τα επενδυμένα σε αυτά κεφάλαια έχουν 

σημαντική άνοδο, όπως φαίνεται και παρακάτω: 

Διάγραμμα 3: Συνολική αξία ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά έτος 

 
Πηγή: Patton M., 2015 , Under the Hood: The Race Between ETFs and Mutual Funds 
 
 
Παρά το γεγονός ότι η κρίση του 2008 μείωσε τον αριθμό των διαθεσίμων 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων διαρκώς αυξάνεται. 
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Καθώς τα ETF γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στο επενδυτικό κοινό, το επί τοις 

εκατό ποσοστό του μεριδίου αγοράς τους αυξάνεται, ενώ παράλληλα το ποσοστό των 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων που μέχρι πρότινος κυριαρχούσαν μειώνεται όπως φαίνεται 

και παρακάτω: 

 

Διάγραμμα 4: Μερίδιο αγοράς ETF και Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 
Πηγή: Patton M., 2015 , Under the Hood: The Race Between ETFs and Mutual Funds 
 
 
2.4 Αίτια Ανόδου της Αγοράς των ETF 
 

Κατά πολλούς, η δημοφιλία των ETF συνοψίζεται στο γεγονός ότι δίνουν την 

ευκαιρία σε επενδυτές να έχουν τόσο τα οφέλη των μετοχών, όπως η υψηλή 

ρευστότητα, το σορτάρισμα, η εισαγωγή διαφόρων ειδών εντολών στο σύστημα του 

χρηματιστηρίου, όσο και την διαφοροποίηση που δίνουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια 

χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν μεγάλο αριθμό μετοχών (Arugaslan, 2014). 

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος της ανόδου των ETF παγκοσμίως είναι και τα 

φορολογικά οφέλη, τα οποία έχει ο συγκεκριμένος τύπος επένδυσης. Η παθητική 

διαχείριση που συνεπάγεται η σύνθεση ενός δείκτη συνεπάγεται ότι ελάχιστες 

πωλήσεις πραγματοποιούνται και άρα οι επενδυτές επιβαρύνονται λιγότερο από 

κεφαλαιακούς φόρους επί των κερδών (Nandy, 2014). Η buy and hold στρατηγική 

αυτή σημαίνει ότι το ETF δεν θα πουλήσει τις μετοχές που κινήθηκαν ανοδικά και 
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σημείωσαν κέρδη και άρα δεν θα φορολογηθεί για αυτές. Στην πράξη, το ETF 

προβαίνει σε πωλήσεις μετοχών μόνο σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην 

σύνθεση του δείκτη τον οποίο και προσομοιώνει. Οι μετοχές που απαρτίζουν έναν 

δείκτη αλλάζουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όταν αυτό συμβαίνει το 

χαρτοφυλάκιο του εκάστοτε ETF αλλάζει και αυτό. Αντίθετα, ένα Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο με ενεργητική διαχείριση αναγκαστικά προβαίνει διαρκώς σε 

αγοραπωλησίες κάτι που συνεπάγεται και αυξημένα έξοδα σε φόρους, τα οποία 

υπονομεύουν τις αποδόσεις των επενδυτών. Στο δυνητικό σενάριο που πολλοί 

μεριδιούχοι θέλουν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

την ίδια χρονική περίοδο, είναι πιθανό η εταιρεία που διαχειρίζεται το Αμοιβαίο 

κεφάλαιο να μην έχει τα απαραίτητα μετρητά και να αναγκαστεί να πουλήσει κάποιες 

από τις κερδοφόρες θέσεις της σε χρεόγραφα, δημιουργώντας έτσι κεφαλαιακά κέρδη 

για τα οποία και θα φορολογηθεί ακόμα και αν η συνολική απόδοση του αμοιβαίου 

κεφαλαίου είναι αρνητική. Αυτό μειώνει την απόδοση των υπολοίπων μεριδιούχων. 

Στα ETF από την άλλη, η αγοραπωλησία μεριδίων γίνεται στο χρηματιστήριο χωρίς 

να παρεμβάλλεται η εταιρεία διαχείρισης και άρα η πώληση μεριδίων δεν 

συνεπάγεται και πώληση μετοχών από το ETF με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται 

κεφαλαιακά κέρδη για το ETF και να μην επιβαρύνονται οι υπόλοιποι μεριδιούχοι. 

Αν στην αγορά δεν υπάρχει επενδυτής που να θέλει να πάρει την αντίθετη θέση από 

τον μεριδιούχο που επιθυμεί να αγοράσει ή να πουλήσει ένα ETF, τότε συμβαίνει η 

διαδικασία δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων που επίσης δεν επιβαρύνει 

φορολογικά τους λοιπούς μεριδιούχους. 

Η δυνατότητα που δίνουν τα ETF στους επενδυτές να επενδύσουν σε 

οποιαδήποτε αγορά στον κόσμο, ενδεχομένως να μεταβάλει και τα κριτήρια βάσει 

των οποίων επενδύουν. Δηλαδή, είναι πιθανό πλέον να ενδιαφέρονται περισσότερο 

για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μιας οικονομίας, στην οποία και θα μπορούν να 

επενδύσουν με μια μόνο εντολή (π.χ. σε ποια αναπτυσσόμενη αγορά θα ήταν 

προτιμότερο να επενδύσουν - τα ETF αναπτυσσόμενων αγορών έχουν σημειώσει 

πολύ μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια) παρά για το ποια μετοχή σε μια οικονομία 

είναι υπερτιμημένη / υποτιμημένη.  Σε γενικές γραμμές, ο κίνδυνος που έχουν οι 

επενδυτές που δεν έχουν αρκετά μεγάλη πληροφόρηση συγκριτικά με τους θεσμικούς 

επενδυτές είναι εξαιρετικά μικρότερος στην αγορά των ETF συγκριτικά με την αγορά 
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μεμονωμένων μετοχών μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο που διατρέχουν από φαινόμενα 

ασύμμετρης πληροφόρησης3 (Marshall et al, 2012).  

 

2.5 Physical and Synthetic ETF 
 

Τα ETF μπορούν να διαχωριστούν σε δυο πολύ σημαντικές και διακριτές 

κατηγορίες, τα physical ETF (ολικής αναπαραγωγής ETF) και τα synthetic ETF 

(συνθετικά ETF). Τα πρώτα διακρατούν στα χαρτοφυλάκια τους μετοχές ή επενδύουν 

σε εμπορεύματα, ενώ τα συνθετικά ETF χρησιμοποιούν παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, ώστε να πετύχουνε την απόδοση ενός δείκτη ή ενός 

εμπορεύματος. Παραδείγματος χάριν, ένα physical ETF που επενδύει σε έναν δείκτη, 

όπως ο S&P 500, θα αγόραζε όλες τις μετοχές του με τις εκάστοτε σταθμίσεις4 του 

δείκτη ενώ αντίθετα ένα συνθετικό ETF πάνω στον δείκτη  S&P 500 θα 

χρησιμοποιούσε Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps5) με ένα τρίτο ίδρυμα το οποίο θα 

συμφωνούσε να αποδώσει την απόδοση του δείκτη. Με αυτό τον τρόπο, το συνθετικό 

ETF επιτυγχάνει την απόδοση του δείκτη. Όπως γίνεται κατανοητό, η ύπαρξη 

εκατοντάδων ή και χιλιάδων μετοχών σε έναν δείκτη αυξάνει τα κόστη συναλλαγών 

και τις πράξεις επί μετοχών που ένα ETF οφείλει να κάνει, ακόμα και αν έχει 

παθητική διαχείριση. Αυτό οξύνεται, εάν ο εκάστοτε δείκτης ανασυνθέτεται συχνά. 

Γι' αυτό τον λόγο πολλές εταιρείες επιλέγουν να αναπαράγουν δείκτες μέσω χρήσης 

swaps. Όσο περισσότερες μετοχές ανήκουν σε έναν δείκτη τόσο πιο πιθανό είναι να 

προτιμηθεί η δομή ενός συνθετικού ETF, ώστε να αναπαραχθεί η απόδοση του. 

Ακόμα, τα physical ETF εισπράττουν μερίσματα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, 

                                                
3Ασύμμετρη πληροφόρηση είναι η κατάσταση, στην οποία διαφορετικοί συμβαλλόμενοι της αγοράς 

καλούνται να λάβουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις, χωρίς να έχουν την ίδια πρόσβαση στην 

πληροφόρηση. 
4Υπάρχουν και περιπτώσεις που ορισμένα ETF προσπαθούν να αναπαράγουν δείκτες διακρατώντας 

μόνο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μετοχών, ώστε να μειώσουν τα κόστη συναλλαγών και τις πράξεις 

τις οποίες το ETF θα πρέπει να κάνει στις περιπτώσεις που ο εκάστοτε δείκτης ανασυνθέτεται. Αυτή η 

τεχνική όντως μειώνει τα κόστη διαχείρισης, όμως η μη πλήρης αντιγραφή του δείκτη αυξάνει το 

tracking error του ETF (Ojwang, 2014). 
5Swaps είναι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, στις οποίες δυο οικονομικές μονάδες συμφωνούν να 

ανταλλάξουν σε μελλοντικό χρόνο χρηματοοικονομικά μέσα, όπως συνάλλαγμα ή μια 

χρηματοοικονομική ροή ή μια σειρά χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με κάποιο 

χρηματοπιστωτικό μέσο όπως πχ τόκους δανείων (Αγγελόπουλος, 2011). 
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αλλά τα δίνουν στους επενδυτές μια φορά το τρίμηνο. Τα εισπραττόμενα αυτά 

μερίσματα από τις μετοχές για το ETF δεν επανεπενδύονται, αλλά διακρατούνται ως 

μετρητά, μέχρις ότου να μοιρασθούν στους μεριδιούχους (Svetina and Wahal, 2010), 

κάτι το οποίο και υπονομεύει την ακρίβεια της αναπαραγωγής του δείκτη από τα 

physical ETF.  

Στην περίπτωση των ETF σε εμπορεύματα συνηθίζεται η συνθετική 

αναπαραγωγή της απόδοσης τους, καθώς η αποθήκευση και η συντήρηση τους, 

αναλόγως και το εμπόρευμα είναι από προβληματική έως αδύνατη. Εξαίρεση 

αποτελεί ο χρυσός και ο χαλκός. Ωστόσο, είναι προτιμότερο για ένα ETF να 

προβαίνει σε swaps για να πάρει την απόδοση αυτών των μετάλλων. Στις ΗΠΑ ένας 

επενδυτής που αγοράζει ράβδους χρυσού και τις μεταπωλεί με κέρδος υπόκειται σε 

φορολόγηση 28% ανεξαρτήτως του ποσού του κέρδους. Για αυτό τον λόγο, οι 

περισσότεροι επενδυτές επιλέγουν την αγορά ETF χρυσού και όχι την φυσική κατοχή 

του (Fevurly, 2013). O χρυσός αποτελεί και το πλέον διαδεδομένο εμπόρευμα που οι 

επενδυτές επιθυμούν να επενδύσουν με το SPDR Gold Trust ETF (GLD), το οποίο 

ακολουθεί την τιμή του χρυσού να είναι το commodity ETF με την μεγαλύτερη 

εμπορευσιμότητα ανά ημέρα με μέσο όγκο συναλλαγών 8 εκατομμύρια τεμάχια και 

χρηματιστηριακή αποτίμηση πάνω από 31 δις δολάρια για το 2013 (Guo and Leung, 

2014).  

 Λόγω της μεγάλης δημοφιλίας των ETF τα τελευταία χρόνια υπάρχει οξύς 

ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων ETF, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να 

προσπαθούν να βρουν αποδοτικότερους τρόπους αναπαραγωγής των δεικτών. 

Τα συνθετικά ETF είναι πιο διαδεδομένα στην Ευρώπη, όπου αντιστοιχούν στο 

33% της αγοράς των ETF, αλλά μόλις στο 4% της Αμερικανικής αγοράς ETF. Η 

τάση τα τελευταία χρόνια απεικονίζεται στα παρακάτω γραφήματα: 
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Διάγραμμα 5: Physical & Synthetic ETF στις ΗΠΑ 

 
Πηγή: Foucher I.,  Gray K., 2014, Exchange-Traded Funds: Evolution of Benefits, 

Vulnerabilities and Risks, Bank of Canada  Financial System Review 

 

Η εξήγηση αυτού του φαινομένου έχει να κάνει με το διαφορετικό νομοθετικό 

πλαίσιο σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο έχει πιο ελαστικούς 

κανονισμούς για τα εκδιδόμενα ETF και έτσι υπάρχουν περισσότερες επιλογές για 

τους εκδότες τους όσον αφορά την αντιγραφή της απόδοσης τους. Η δομή τους 

επιτρέπει την επιλογή και επενδυτικών στοιχείων που δεν έχουν σχέση με τα 

υποκείμενα στοιχεία του εκάστοτε δείκτη, ο οποίος και είναι στόχος να αναπαραχθεί. 

Παρεμφερές νομικό πλαίσιο υφίσταται και στις ασιατικές αγορές (Ramaswamy, 

2011). 

Αντίθετα, το νομικό πλαίσιο στις ΗΠΑ είναι πιο αυστηρό και δεν αφήνει 

μεγάλες ευκαιρίες για πιο σύνθετες δομές χωρίς την πλήρη αναπαραγωγή του 

εκάστοτε δείκτη με κατοχή των μετοχών που τον απαρτίζουν. Ένα ETF που εκδίδεται 

στις ΗΠΑ οφείλει να έχει το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του σε επενδύσεις 
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σχετικές με το υποκείμενο δείκτη ή εμπόρευμα του οποίου την απόδοση επιθυμεί να 

αναπαράγει. Η τάση για τα ευρωπαϊκά ETF φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 6: Physical & Synthetic ETF στην Ευρώπη 

 
Πηγή: Foucher I.,  Gray K., 2014, Exchange-Traded Funds: Evolution of Benefits, 

Vulnerabilities and Risks, Bank of Canada  Financial System Review 

 

2.6 Κίνδυνοι Επένδυσης σε ETF 
 

Αν και προσομοιώνοντας κάποιον δείκτη ένα ETF μπορεί να μειώσει και να 

εκμηδενίσει τον μη συστηματικό κίνδυνο μέσω της διαφοροποίησης που προσφέρει η 

επένδυση σε όλες τις μετοχές ενός δείκτη, ο συστηματικός κίνδυνος ακόμα 

παραμένει. Οι επενδυτές είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο αγοράς σε περίπτωση που ο 

δείκτης, ο οποίος αναπαράγεται κινηθεί καθοδικά. Εδώ υπερτερούν τα αμοιβαία 

κεφάλαια, καθώς η ενεργή τους διαχείριση τους δίνει την δυνατότητα να πάρουν 

αντίθετες θέσεις σε μια πτωτική αγορά μειώνοντας τις ζημίες ή ακόμα και 

δημιουργώντας κέρδη για τους επενδυτές. 
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 Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις τα ETF συνθέτουν πιστά τους δείκτες ή 

τα εμπορεύματα που ακολουθούν, υπάρχουν περιπτώσεις που εμφανίζονται tracking 

errors. Ως tracking error, εννοούμε το σφάλμα απόδοσης που δημιουργείται μεταξύ 

του ETF και του σχετικού δείκτη ή εμπορεύματος. Το tracking error μπορεί να είναι 

μηδενικό, αρνητικό, αλλά ακόμα και θετικό και εξαρτάται από παράγοντες, όπως η 

μεταβλητότητα της αγοράς, η παθητική ή ενεργή διαχείριση, οι μεταβολές στην 

σύνθεση δεικτών, ο ανατοκισμός, η ενδεχόμενη μόχλευση του ETF, η ρευστότητα 

του, τα κόστη διαχείρισης ενός ETF, τον χρόνο διακράτησης του και άλλα. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν το tracking error ενός ETF, αλλά και ο υπολογισμός του 

θα αναλυθούν εκτενέστερα στα υπόλοιπα κεφάλαια.  

Η αγορά των ETF είναι σχετικά νέα συγκρινόμενη με αυτή των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει, ότι ναι μεν για τα αρχαιότερα ETF ένας δυνητικός 

επενδυτής μπορεί να συλλέξει στοιχεία και να αξιολογήσει αποδόσεις, κίνδυνο και 

tracking error για 20+ έτη, αλλά για τα νεότερα ETF δεν έχει αρκετά στοιχεία για να 

αξιολογήσει σωστά το κάθε ETF. Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται συνεχώς νέα 

ETF και συνήθως περισσότερο περίπλοκα, αντίθετα τα Αμοιβαία Κεφάλαια μένουν 

πάνω κάτω ίδια σε αριθμό και έτσι οι επενδυτές έχουν περισσότερη πληροφόρηση 

όσον αφορά τις δυνητικές αποδόσεις τους και τα κόστη διαχείρισης τους. 

Τα συνθετικά ETF επιτυγχάνουν τις αποδόσεις των δεικτών που ακολουθούν 

μέσω Swaps. Αν και έχουν το πλεονέκτημα να μειώνουν με αυτό τον τρόπο το 

tracking error συγκριτικά με τα physical ETF, είναι εκτεθειμένα στον Κίνδυνο 

Αντισυμβαλλομένου, δηλαδή στον κίνδυνο ο αντισυμβαλλόμενος να μην εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να μην καταβάλει εγκαίρως το ποσό που οφείλει. 

Αν το ίδρυμα με το οποίο έχει γίνει το Swap χρεοκοπήσει ή βρεθεί σε 

χρηματοοικονομική δυσμένεια, τότε το Swap δεν θα πραγματοποιηθεί. Για να μειωθεί 

αυτός ο κίνδυνος το ETF πρέπει να προβεί σε collateralized agreements που όμως 

φέρουν κάποιο κόστος για το ETF. Ακόμα και τα physical ETF όμως είναι 

εκτεθειμένα σε αυτόν τον κίνδυνο, καθώς συνηθίζεται να δανείζουν τις μετοχές τους 

ώστε να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερες αποδόσεις (Amenc et al, 2012), κάτι που 

σημαίνει ότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην επιστραφούν στην ώρα τους. 

Μάλιστα, είναι διαδεδομένη η άποψη ότι ο δανεισμός μετοχών δημιουργεί ίδιου 

επιπέδου κίνδυνο για ένα physical ETF με την διενέργεια Swaps σε ένα συνθετικό 

ETF (Bioy and Rose, 2012), καθώς ο κίνδυνος να μη μπορέσει ο παροχής του Swap 

να πληρώσει στον εκδότη την προσυμφωνημένη απόδοση είναι μεν υπαρκτός, αλλά η 
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πιθανότητα να γραφούν μεγάλες ζημιές στο ETF είναι ελάχιστες λόγω των 

εξασφαλίσεων.  

Οι επενδυτές εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν ETF που επενδύουν σε ξένες μετοχές 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπόκεινται σε συναλλαγματικό κίνδυνο και μπορεί να 

χάσουν χρήματα ακόμα και στην περίπτωση που ο υποκείμενος δείκτης ή εμπόρευμα, 

στο οποίο επενδύουν, κινηθεί ανοδικά. Ακόμα, είναι πιθανό ένα ETF να 

διαπραγματεύεται σε διαφορετικές ώρες από ότι ο υποκείμενος δείκτης που 

αναπαράγει. Παραδείγματος χάριν, τα ETF ασιατικών αγορών που διαπραγματεύεται 

στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Έχει παρατηρηθεί ότι εξαιτίας της διαφοράς ώρας η 

μεταβλητότητα μπορεί να έχει μεγάλες αυξομειώσεις λόγω σημαντικών νέων (news 

effect), ακόμα και στην περίπτωση που ο δείκτης που αναπαράγεται δεν είναι σε ώρες 

διαπραγμάτευσης (Gutierrez et Al, 2009). Η διαπραγμάτευση των ETF δεν σταματά 

ακόμα και αν η αγορά της οποίας η απόδοση αναπαράγεται παραμείνει κλειστή, όπως 

στην περίπτωση της Ελλάδας το καλοκαίρι του 20156. Αν και τα ETF που επενδύουν 

σε αναπτυγμένες αγορές αντιγράφουν πιστά τους δείκτες, έχει παρατηρηθεί ότι τα 

ETF που επενδύουν σε αναπτυσσόμενες αγορές εμφανίζουν μεγαλύτερα tracking 

error ενώ και η ρευστότητα τους δεν είναι τόσο μεγάλη, κάτι το οποίο ο δυνητικός 

επενδυτής οφείλει να λάβει στα υπόψιν (Khan et al, 2015). 

 Τέλος, η διαδεδομένη χρήση των ETF είναι πιθανό να οδηγεί σε αυξημένη 

μεταβλητότητα τις αγορές, στις οποίες διαπραγματεύονται οι μετοχές του 

υποκείμενου προς αναπαραγωγή δείκτη. Το φαινόμενο αυτό είναι μεγαλύτερο στις 

μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς αυτές συμμετέχουν περισσότερο 

στην αναπαραγωγή ενός δείκτη (Itzhak, 2014). Η αυξημένη μεταβλητότητα αφορά 

κυρίως τα τελευταία λεπτά της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, και αυτό επειδή 

κάποιες μορφές ETF, και πιο συγκεκριμένα τα μοχλευμένα ETF, πρέπει να 

επανακαθορίζουν το ενεργητικό τους στο τέλος της μέρας. Έτσι, οι πράξεις που 

                                                
6 Το Global X FTSE Greece 20 ETF, το οποίο αναπαράγει τις αποδόσεις του δείκτη FTSE 20 συνέχισε 

να διαπραγματεύεται στο NYSE κατά την διάρκεια της χρηματιστηριακής αργίας στην Ελλάδα. Η τιμή 

στην οποία διαπραγματευόταν από 11,78 δολάρια την Παρασκευή 26/6/2015, διολίσθησε στα 9,49 

δολάρια την Δευτέρα 29/6/2015 αντιδρώντας αρνητικά στα νέα για το επικείμενο δημοψήφισμα. 

Μάλιστα ο όγκος συναλλαγών εκείνη την μέρα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από ότι συνήθως. Το 

συγκεκριμένο ETF συνέχισε να διαπραγματεύεται καθ' όλη την διάρκεια της χρηματιστηριακής 

αργίας.   
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γίνονται δεν αφορούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά κάθε μετοχής αλλά απλά στην 

προσπάθεια των διαχειριστών κάποιων μορφών ETF να αναπαράγουν αποδόσεις 

δεικτών. Οι συναλλαγές αυτές είναι γνώστες εκ των προτέρων από αρκετούς 

εμπλεκομένους στην αγορά, καθώς η σύνθεση και οι στόχοι των ETF είναι σαφώς 

ορισμένοι, με αποτέλεσμα θεσμικοί επενδυτές να παίρνουν λίγο πριν τις ίδιες θέσεις 

και να ρευστοποιούν τις θέσεις τους μετά από λίγο, κλειδώνοντας τα κέρδη και 

αυξάνοντας την μεταβλητότητα στο τέλος της συνεδρίασης (Bai et al, 2012). Καθώς 

οι επενδύσεις σε ETF θα αυξάνονται, θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις αγορές. 

Έχει παρατηρηθεί εμπειρικά, ότι όσο μεγαλύτερο το beta μιας μετοχής τόσο πιο 

πιθανό είναι να επηρεάζεται από τις επενδύσεις σε ETF των οποίων τα χαρτοφυλάκια 

αποτελούνται και από αυτή την μετοχή. Ακόμα, όσο μεγαλύτερη είναι η στάθμιση 

μιας μετοχής σε έναν δείκτη (και άρα και σε ένα ETF που αναπαράγει αυτό τον 

δείκτη), τόσο πιο πολύ επηρεάζεται από αυξομειώσεις στον όγκο συναλλαγών του 

εκάστοτε ETF (Bhattacharya and O'Hara, 2016). 

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των ETF μπορούμε να συνοψίσουμε τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. 

 

2.7 Πλεονεκτήματα ETF 
 

 Αναπαραγωγή της πορείας ενός πολύ μεγάλου εύρους 

υποκείμενων μέσων, όπως χρηματιστηριακούς δείκτες, 

εμπορεύματα (πολύτιμα μέταλλα γεωργικά προϊόντα, φυσικοί 

πόροι), ομόλογα, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή και ομάδες 

μετοχών. 

 Διαπραγματεύονται σε πραγματικό χρόνο στα χρηματιστήρια, σε 

αντίθεση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια που μπορούν να 

αγορασθούν ή πωληθούν μια φορά μόνο στο τέλος της ημέρας. 

 Δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης και για την 

επένδυση σε αυτά απαιτείται λογαριασμός περιθωρίου.   

 Έχουν σημαντικά μικρότερα κόστη διαχείρισης σε σύγκριση με 

τα Αμοιβαία Κεφάλαια. 

 Επιτυγχάνεται διαφοροποίηση του μη συστηματικού κινδύνου 

χωρίς να χρειαστεί ένας μικροεπενδυτής να αγοράσει μεγάλο 
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πλήθος χρεογράφων και να πληρώσει μεγάλα ποσά σε 

προμήθειες.  

 Εμφανίζουν πολύ μεγάλη διαφάνεια, καθώς οφείλουν να 

γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσουν την 

δηλωθείσα επενδυτική πολιτική. 

 Είναι πλήρως ρευστοποιήσιμα λόγω της παρουσίας ενός ειδικού 

διαπραγματευτή, η πώληση των μεριδίων τους μπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής 

συνεδρίασης. 

 Δίνεται η δυνατότητα σε πολύ μικρούς επενδυτές να επενδύσουν 

σε αναπτυσσόμενες αγορές ή σε εμπορεύματα, κάτι που μέχρι 

πρότινος ήταν πολύ δύσκολο. 

 Οι επενδυτές μπορούν να σορτάρουν τα ETF ακριβώς όπως 

σορτάρουν τις μετοχές. 

 Εξαιτίας της δομής τους εμφανίζουν σημαντικά φορολογικά 

οφέλη συγκριτικά με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

2.8 Μειονεκτήματα ETF 
 

 H επένδυση σε ETF δεν μπορεί να εξαλείψει τον συστηματικό 

κίνδυνο που υπάρχει στις αγορές. 

 Ανάλογα τον τύπο του ETF είναι πιθανό να υφίσταται 

σημαντικού μεγέθους tracking error. 

 Για τα νεότερα ETF δεν υπάρχουν αρκετό πλήθος ιστορικών 

στοιχείων, ώστε οι επενδυτές να αξιολογήσουν την 

αποδοτικότητα τους διαχρονικά. 

 Η πρακτική του δανεισμού μετοχών, αλλά και η 

πραγματοποίηση Swaps για να αναπαραχθεί ένας δείκτης, 

ελλοχεύουν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 

 Τα ETF που επενδύουν σε ξένες μετοχές υπόκεινται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο.  

 Υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες ότι η ευρέως διαδεδομένη 

χρήση των ETF αυξάνει την μεταβλητότητα στις αγορές. 
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2.9 Exchange Traded Notes (ETN) 
 

Τα ETN είναι εργαλεία χρέους, τα οποία δίνουν μια απόδοση η οποία 

σχετίζεται με την πορεία ενός δείκτη ή ενός εμπορεύματος. Όπως και τα ETF, τα 

ETN  διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια διεθνώς. Η βασική διαφορά όμως, είναι 

ότι τα ETN δεν συνιστούν χαρτοφυλάκια μετοχών καθώς ο εκδότης δεν αγοράζει 

μετοχές ή κάποιο άλλο εμπόρευμα για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο που να 

αναπαράγει τον υποκείμενο δείκτη, αλλά αποτελούν μη εξασφαλισμένες 

υποχρεώσεις7 (unsecured obligations). Μια ακόμα διαφορά είναι η απουσία του 

Ειδικού Διαπραγματευτή. Θα λέγαμε ότι τα ETN συνδυάζουν τόσο χαρακτηριστικά 

των ETF, όσο και των ομολόγων μηδενικού επιτοκίου (Wright et al, 2009). Τα πρώτα 

ETN εισήχθησαν από την Barclay's τον Ιούνιο του 2006 και αναπαρήγαγαν τους 

δείκτες S&P 500 και Dow Jones. 

Ο βασικός κίνδυνος που φέρει η επένδυση σε ETN είναι ο κίνδυνος 

αντισυμβαλλόμενου, δηλαδή να μην είναι σε θέση ο εκδότης να πληρώσει στον 

επενδυτή την προκαθορισμένη απόδοση που έχει υποσχεθεί στην λήξη. H μη κατοχή 

από την πλευρά του εκδότη υποκείμενων στοιχείων οξύνει αυτό το κίνδυνο. Δηλαδή 

ο επενδυτής αντιμετωπίζει την πιθανότητα ο εκδότης να μην μπορέσει να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του, ενώ αντίθετα ο επενδυτής που αγόρασε ένα ETF, του οποίου ο 

εκδότης έχει στην κατοχή του ένα πραγματικό χαρτοφυλάκιο του υποκειμένου 

δείκτη, δεν διατρέχει τέτοιο κίνδυνο. Επίσης, σε αντίθεση με τα ETF δεν υπάρχει 

διαδικασία δημιουργίας - εξαργύρωσης μεριδίων. Η επένδυση σε ένα ETN μπορεί να 

υλοποιηθεί με διακράτηση του ως την λήξη8, με εξαργύρωση του στον εκδότη9 ή με 

πώληση του στην δευτερογενή αγορά ανά πάσα στιγμή. Όπως και στην περίπτωση 

των ETF, έτσι και εδώ η αγοραπωλησία τους στο χρηματιστήριο και οι δυνάμεις 

προσφοράς και ζήτησης της αγοράς δημιουργούν παρεκκλίσεις στην 

χρηματιστηριακή τιμή των ETN συγκριτικά με την καθαρή εσωτερική αξία τους. 

                                                
7 Τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν ETN είναι υποχρεωμένα να το αναφέρουν αυτό ξεκάθαρα στα 

προσπέκτους τους. Επίσης, οφείλουν να αναφέρουν ότι η πληρωμή της απόδοσης εξαρτάται άμεσα 

από την ευρωστία του εκδότη τους. 
8 Η λήξη των περισσότερων ETN είναι 30 χρόνια μετά την δημιουργία τους. 
9 Αφορά μεγάλα πακέτα ETN, συνήθως ακέραια πολλαπλάσια των 50.000 τεμαχίων (Diavatopoulos et 

al, 2010) και άρα απαγορευτικά για μικρούς επενδυτές.  
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Αυτό με την σειρά του δημιουργεί ευκαιρίες για arbitrage, ακριβώς όπως και στην 

περίπτωση των ETF, έτσι η τιμή εξορθολογίζεται και δεν παρατηρούνται μεγάλες 

αποκλίσεις. Στην πράξη βέβαια, λόγω και της μεγάλης διαφοράς του όγκου 

αγοραπωλησιών μεταξύ ETF και ΕΤΝ, τα ETN δεν παρέχουν πάντοτε την 

ρευστότητα που προσφέρουν τα ETF. Υπάρχουν ETN που κάποιες μέρες μπορεί να 

μην κάνουν καμία πράξη στο χρηματιστήριο (Wright et al, 2009). Οι επενδυτές 

δέχονται φορολόγηση μόνο κατά την πώληση, εξαγορά, ή λήξη του τίτλου τους. Στην 

περίπτωση που ένας επενδυτής διακρατήσει το ETN ως την λήξη, τότε θα λάβει 

χρήματα βάσει της απόδοσης του υποκείμενου δείκτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι η χρηματιστηριακή αξία των ETN εξαρτάται άμεσα και από την πιστοληπτική 

ικανότητα του εκδότη. Ένα ETN ενός εκδότη που εμφανίζει προβλήματα 

πιστοληπτικής ικανότητας και ενδεχομένως να έχει υποβαθμιστεί από οίκους 

αξιολόγησης, μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της χρηματιστηριακής τιμής του ETN, 

ακόμα και αν ο δείκτης που αναπαράγεται κινείται ανοδικά.  
Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη οι επενδυτές είναι πιθανό να χάσουν 

ολόκληρο το ύψος της επένδυσης τους. Οι επενδυτές που είχαν επενδύσει σε ETN 

που είχαν εκδοθεί από την Lehman Brothers είδαν τα προϊόντα τους να σταματούν 

την διαπραγμάτευση τους στα χρηματιστήρια, καθώς η εκδότρια πτώχευε. Εν τέλει 

κατάφεραν να λάβουν μόλις το 9% της εσωτερικής αξίας τους (intrinsic value) μετά 

από δικαστικές διαμάχες (Cserna et al, 2012). Την ίδια τύχη παραλίγο να έχουν και οι 

επενδυτές που είχαν στην κατοχή τους ETN της Bear Stearns προτού αυτή 

εξαγορασθεί από την JP Morgan. Τέλος, όπως και στην περίπτωση των ETF, 

υπάρχουν πλέον ETN που επιτρέπουν στους επενδυτές να λάβουν μοχλευμένες ή 

αντίθετες θέσεις επί δεικτών. 

Αντίθετα με την τεράστια άνοδο που εμφανίζουν τα ETF, τα ETN δεν είναι και 

τόσο δημοφιλή στο επενδυτικό κοινό. Η συνολική χρηματιστηριακή αποτίμηση για 

τα ETN το 2015 ήταν περίπου 20,8 δις δολάρια, ποσό λιγότερο από το 1% της 

συνολικής αποτίμησης των ETF.  Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα παρακάτω, ο 

αριθμός τους αλλά και η συνολική χρηματιστηριακή τους αξία φαίνεται να μην 

μεγαλώνει την τελευταία πενταετία: 
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Διάγραμμα 7: Αριθμός και επενδύσεις σε ETN ανά έτος 

 
Πηγή: Maxey D., Eisen B., (2016) Why Exchange-Traded Notes Face a Popularity Problem, 

The Wall Street Journal 

 

Σύμφωνα με τους Aroskar and Ogden (2012) ο λόγος της μη δημοφιλίας των 

ETN συγκριτικά με τα ETF είναι ξεκάθαρα ο αυξημένος κίνδυνος που αυτά φέρουν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ETF 
 

3.1 Διαδικασία Εισαγωγής ενός ETF 
 

Για την εισαγωγή ενός ETF προς διαπραγμάτευση ο εκδότης αρχικά 

αποσαφηνίζει τον δείκτη ή το εμπόρευμα, του οποίου τις αποδόσεις θα αναπαράγει. Η 

πρόθεση του αυτή δηλώνεται στην αρμόδια αρχή της χώρας, καθώς και όσα στοιχεία 

απαιτούνται (πληροφορίες, τρόπος αναπαραγωγής, κίνδυνοι, διαχείριση, αμοιβές, 

εξασφαλίσεις κτλ). Από την στιγμή που ο εκδότης εξασφαλίσει την έγκριση τότε 



27 
 

συνεργάζεται με έναν ειδικό διαπραγματευτή10 (Authorized Participant), ο οποίος και 

συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναπαραχθεί η απόδοση του 

εκάστοτε δείκτη ή εμπορεύματος και τα μεταβιβάζει στον εκδότη παίρνοντας τα 

αντίστοιχα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (συνήθως ακέραια 

πολλαπλάσια των 25.000 ή 50.000 μεριδίων τα οποία και ονομάζονται creation 

units11). Όπως γίνεται κατανοητό, η ύπαρξη υψηλής εμπορευσιμότητας στους 

υποκείμενους τίτλους είναι νευραλγικής σημασίας όσον αφορά στην εμπλοκή του 

Ειδικού Διαπραγματευτή, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι σε θέση να 

συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στις αναλογίες αυτές που απαιτούνται. Η 

ύπαρξη χαμηλού όγκου συναλλαγών σε συγκεκριμένες μετοχές ενδεχομένως να 

αποθαρρύνει Ειδικούς Διαπραγματευτές να εμπλακούν σε ένα ETF. 

 Η εμπλοκή του ειδικού διαπραγματευτή πέρα από την εισαγωγή των μεριδίων 

στην δευτερογενή αγορά είναι καθημερινή κατά την συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, 

καθώς παρέχει ρευστότητα στους εμπλεκομένους. Ακόμα, αναλαμβάνει και την 

εξαργύρωση των μεριδίων του ETF αγοράζοντας τα από τη δευτερογενή αγορά και 

μεταβιβάζοντας τα στον εκδότη. Δηλαδή, πρακτικά τα μερίδια ενός ETF 

δημιουργούνται από τον εκδότη του ETF και ως αντάλλαγμα λαμβάνει το καλάθι 

μετοχών, οι οποίες συνθέτουν τον υποκείμενο δείκτη. Ο ρόλος του ειδικού 

διαπραγματευτή είναι μείζονος σημασίας, καθώς πέρα από ρευστότητα βοηθά στο να 

διαμορφωθούν οι τιμές έτσι ώστε να μηδενίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ της 

χρηματιστηριακής αξίας των μεριδίων του ETF και της καθαρής αξίας τους. 

Η συχνότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ανάλογη της ζήτησης που 

υπάρχει για τα μερίδια από την αγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών, 2009). Στην έναρξη 

της διαπραγμάτευσης του μεριδίου του ETF η χρηματιστηριακή τιμή του 

αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα του δείκτη τον οποίον και ακολουθεί (πχ 1/100), ενώ τα 

μερίδια των ETF δεν δίνουν στους μεριδιούχους τους δικαίωμα ψήφου στην Γενική 

Συνέλευση των εταιριών που έχουν εκδώσει τις υποκείμενες μετοχές. Το δικαίωμα 

                                                
10 Οι ειδικοί διαπραγματευτές μπορεί να είναι πάνω από ένας. Σε κάθε περίπτωση όμως, απαιτείται 

τουλάχιστον ένας ειδικός διαπραγματευτής ανά πάσα στιγμή. 
11 Παραδείγματος χάριν ένα creation unit για το SPDR αντιστοιχεί σε 50.000 μερίδια του. Επομένως, η 

διαδικασία δημιουργίας / διαγραφής των μεριδίων γίνεται σε πολλαπλάσια των 50.000 μεριδίων 

μεταξύ εκδότη και ειδικού διαπραγματευτή. Ειδικά για το SPDR, υπάρχουν ημερήσιες συνεδριάσεις, 

που η συνολική δημιουργία / διαγραφή των creation units του ξεπερνούν σε αποτίμηση τα 1 δις 

δολάρια (Gastineau, 2001). 
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αυτό το έχει μονάχα η εκδότρια εταιρεία του ETF. Η εκδότρια εταιρεία επίσης, 

οφείλει να γνωστοποιεί στους επενδυτές στο ενημερωτικό δελτίο κάθε ETF ότι η 

απόδοση του δεν είναι εγγυημένη και ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων 

ενδεχομένως να παρεκκλίνει από την καθαρή τιμή τους. 
 

3.2 Λειτουργικές Δομές ETF 
 

Στην δευτερογενή αγορά λαμβάνει χώρα η διαπραγμάτευση μεριδίων του ETF 

και σε αυτήν εμπλέκονται το χρηματιστήριο, τα μέλη, οι Ειδικοί Διαπραγματευτές και 

οι επενδυτές. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

συναλλαγών του εκάστοτε χρηματιστηρίου και η ρευστότητα εξασφαλίζεται μέσω 

της ύπαρξης τουλάχιστον ενός Ειδικού Διαπραγματευτή (Χρηματιστήριο Αθηνών, 

2009). Στην πράξη οποιοσδήποτε επενδυτής μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει 

μερίδια ETF, αλλά μόνο οι ειδικοί διαπραγματευτές μπορούν να δημιουργήσουν ή να 

διαγράψουν μερίδια (Pérez and Rodríguez, 2012).  

Τα παραπάνω απεικονίζονται συνοπτικά στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
Πηγή: Ramaswamy S., (2011) Market Structures and Systemic Risks of ETF, BIS Working 

Papers No 343  
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Η δομή αυτή αφορά τα ETF που επιλέγουν να αναπαράγουν την απόδοση ενός 

δείκτη με την μέθοδο της ολικής αναπαραγωγής (Physical ETF).  Τα συνθετικά ETF 

από την άλλη, όπως είδαμε, χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

για να αναπαράγουν τις αποδόσεις δεικτών. Η πιο διαδεδομένη συνθετική δομή 

περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση ενός swap με έναν τρίτο εμπλεκόμενο. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο Ειδικός Διαπραγματευτής λαμβάνει τα creation units του ETF από τον 

εκδότη του έναντι χρημάτων. Ακόμα, ο εκδότης προβαίνει σε ένα Swap με ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (πάροχος Swap), ώστε να λάβει την απόδοση του 

υποκείμενου δείκτη12. Ακολούθως, ο εκδότης δίνει μετρητά στον πάροχο του Swap 

και ο πάροχος μεταβιβάζει ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτικών στοιχείων που λειτουργεί 

ως εγγύηση στον εκδότη. Τα στοιχεία αυτά του χαρτοφυλακίου που αποτελεί και την 

εγγύηση (collateral) ενδεχομένως να είναι τελείως διαφορετικά από τα στοιχεία του 

υποκείμενου δείκτη, του οποίου την απόδοση το ETF προσπαθεί να αναπαράγει. Η 

απόδοση αυτού του χαρτοφυλακίου μεταβιβάζεται στον πάροχο. Διαγραμματικά αυτή 

η διαδικασία παριστάνεται παρακάτω: 

 

                                                
12 Όπως γίνεται κατανοητό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι εκδότης του ETF και πάροχος 

του Swap πρέπει να είναι διαφορετικά, καθότι σε αντίθετη περίπτωση οι μεριδιούχοι είναι εκτεθειμένοι 

στον κίνδυνο να πτωχεύσει το συγκεκριμένο ίδρυμα. Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Financial Stability Board) έχει εκφράσει ανησυχίες για αυτό το ενδεχόμενο (Aggarwal, 2012). 
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Πηγή: Ramaswamy S., (2011) Market Structures and Systemic Risks of ETF, BIS Working 

Papers No 343  

 

Οι πάροχοι swap μπορεί να είναι πάνω από ένας. Αντί για την μεταβίβαση των 

επενδυτικών στοιχείων είναι δυνατό να γίνει το Swap με χρηματοδότηση. Πιο 

συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση ο πάροχος του Swap καταθέτει χρήματα στον 

έκδοτη, τα οποία και θα είναι απαιτητά στην λήξη της συναλλαγής και λαμβάνει ένα 

Equity Linked Note - ELN. Equity linked Notes είναι ένα χρηματοοικονομικό 

εργαλείο, του οποίου η απόδοση καθορίζεται από την απόδοση μιας συγκεκριμένης 

μετοχής ή καλαθιού μετοχών ή χρηματιστηριακού δείκτη. Ακολούθως, o πάροχος  

καταθέτει σε ένα τρίτο μέρος, τον θεματοφύλακα, ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτικών 

στοιχείων, τα οποία και λειτουργούν ως εξασφάλιση (collateral) για τον εκδότη του 

ETF, ο οποίος στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το Swap και δεν λάβει την 

απόδοση του υποκειμένου δείκτη έχει νομικές αξιώσεις. Διαγραμματικά αυτή η δομή 

παριστάνεται παρακάτω: 

 

 
Πηγή: Ramaswamy S., (2011) Market Structures and Systemic Risks of ETF, BIS Working 

Papers No 343  
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Τα ETF που ακολουθούν την συγκεκριμένη δομή, εμφανίζουν κατά μέσο όρο 

μεγαλύτερου ύψους εξασφαλίσεις (collaterals), οι οποίες μπορεί να φτάνουν έως και 

το 114.6% (Hurlin et al, 2014). 

 

3.3 Καθαρή Εσωτερική Αξία Μεριδίων - NAV 
 

Οι τιμές των μεριδίων των ETF μεταβάλλονται διαρκώς κατά την διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης αναλόγως την ζήτηση που έχουν από τους επενδυτές. Η καθαρή 

αξία ωστόσο των μεριδίων (Net Asset Value - NAV) υπολογίζεται στο κλείσιμο της 

διαπραγμάτευσης και είναι ίση με την αξία των στοιχείων του ενεργητικού13 του ETF 

μείον τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει διαιρούμενη με το πλήθος των μεριδίων 

του.  

Κάθε μέρα μετά την λήξη της συνεδρίασης οι εκδότες των ETF είναι 

υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στις εποπτικές αρχές κάθε αγοράς όλες τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με την σύνθεση του κάθε ETF. Οι πληροφορίες αυτές 

έχουν να κάνουν με την ταυτότητα των επενδυμένων στοιχείων, την έκθεση σε αυτά 

και το ποσό εξόδων που χρειάζεται για την δημιουργία ή εκκαθάριση ενός creation 

unit. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες γίνεται και ο υπολογισμός της καθαρής 

αξίας των μεριδίων, ενώ με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και η διαφάνεια στους 

επενδυτές, καθώς μπορούν κάθε μέρα να ξέρουν την σύνθεση του χαρτοφυλακίου στο 

οποίο επενδύει το κάθε ETF και ως απόρροια να ξέρουν που επενδύονται τα χρήματα 

τους -  κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες μορφές συλλογικών επενδύσεων. 

Πέρα από την καθαρή αξία του ενεργητικού που καθορίζεται μια φορά κάθε 

μέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους επενδυτές εμφανίζει και η ενδεικτική καθαρή 

αξία ενεργητικού (indicative Net Asset Value - iNAV), καθώς η τιμή της εμφανίζει 

ανά πάσα στιγμή την αποτίμηση του κάθε μεριδίου του ETF. Η ενδεικτική καθαρή 

αξία του ενεργητικού διαμορφώνεται κάθε 15 δευτερόλεπτα και επομένως δίνει 

άμεσα και σε πραγματικό χρόνο την απαραίτητη πληροφόρηση στους επενδυτές, οι 

οποίοι και μπορούν να δουν αν ένα ETF διαπραγματεύεται σε Premium ή Discount. Ο 

τύπος υπολογισμού της είναι ο ίδιος με αυτόν της καθαρής αξίας των μεριδίων. Η 

παρέκκλιση της χρηματιστηριακής τιμής ενός ETF από την ενδεικτική καθαρή αξία 

                                                
13 Η αξία του ενεργητικού του ETF προκύπτει από την άθροιση της αξίας των επενδυμένων στοιχείων 

του. Αυτή η τιμή μεταβάλλεται μετά το τέλος της κάθε συνεδρίασης.  
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του ενεργητικού του δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στους θεσμικούς επενδυτές για 

arbitrage οι οποίες και διορθώνουν αυτές τις παρεκκλίσεις, δηλαδή με τον τρόπο αυτό 

εξισορροπείται η τιμή του μεριδίου του ETF.  

 

3.4 Διαδικασία Εξισορρόπησης Τιμών 
 

Είναι αρκετά σύνηθες, λόγω των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης, να 

εμφανίζονται αποκλίσεις στην τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μεριδίου στο 

χρηματιστήριο και στην ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του. Όσο 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα εμφανίζει μια συγκεκριμένη αγορά, τόσο μεγαλύτερες θα 

είναι και οι αποκλίσεις που θα υπάρχουν μεταξύ της τιμής διαπραγμάτευσης κάθε 

μεριδίου στο χρηματιστήριο και της ενδεικτικής καθαρής αξίας του μεριδίου, 

δημιουργώντας ευκαιρίες για arbitrage (Maluf  and Albuquerque, 2012). Πιο 

συγκεκριμένα, αν η χρηματιστηριακή τιμή του ETF είναι μεγαλύτερη από την 

ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του, δηλαδή το ETF είναι υπερτιμημένο ή 

διαπραγματεύεται σε Premium, τότε ο Ειδικός Διαπραγματευτής μπορεί να αγοράσει 

από την αγορά τους υποκείμενους τίτλους που απαρτίζουν το ETF, να προβεί σε 

δημιουργία νέων μεριδίων και στην συνέχεια να πωλήσει τα υπερτιμημένα μερίδια 

στην αγορά πραγματοποιώντας βέβαιο κέρδος. Αντίθετα, στην περίπτωση που η 

χρηματιστηριακή τιμή του ETF είναι μικρότερη από την ενδεικτική καθαρή αξία του 

ενεργητικού του, δηλαδή το ETF είναι υποτιμημένο ή διαπραγματεύεται σε Discount, 

τότε ο Ειδικός Διαπραγματευτής μπορεί να αγοράσει μερίδια ETF απευθείας από την 

αγορά, να τα εκκαθαρίσει παίρνοντας τις μετοχές από την εκδότρια και στην συνέχεια 

να πουλήσει τις μετοχές στην αγορά πραγματοποιώντας βέβαιο κέρδος. Όπως 

βλέπουμε και οι δυο αυτές συνθήκες δημιουργούν ευκαιρίες για κέρδος στον ειδικό 

διαπραγματευτή, ο οποίος ακολουθώντας αυτή την διαδικασία επικουρεί στο να 

προσεγγίσουν οι χρηματιστηριακές τιμές των ETF την καθαρή τους αξία. Η όλη 

διαδικασία απεικονίζεται και στο παρακάτω σχήμα: 
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Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, (2009) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)  

 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο μηχανισμός arbitrage δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. 

Στην περίπτωση που είτε το εκάστοτε ETF είτε οι μετοχές που αποτελούν τον δείκτη 

που αναπαράγεται δεν παρουσιάζουν την απαιτούμενη ρευστότητα καθ' όλη την 

διάρκεια της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, η απόκλιση της τιμής 

διαπραγμάτευσης κάθε μεριδίου στο χρηματιστήριο και της ενδεικτικής καθαρής 

αξίας του μεριδίου ενδέχεται να είναι σημαντική και μη βραχύβια (Kim, 2014). 

Ακόμα, αν ένα ETF ακολουθεί διεθνείς δείκτες με διαφορετικές ώρες 

χρηματιστηριακής συνεδρίασης, η διαδικασία εξαγοράς και πώλησης των μεριδίων 

περιπλέκεται καθώς δεν λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα. Γι’ αυτό τον λόγο, τα διεθνή 

ETF εμφανίζουν κατά κανόνα πολύ υψηλότερες αποκλίσεις κατά μέσο όρο μεταξύ 

χρηματιστηριακής τιμής διαπραγμάτευσης και καθαρής εσωτερικής αξίας συγκριτικά 

με τα εγχώρια ETF (Clifford et al, 2014). 

Οι περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν την δευτερογενή αγορά για να 

επενδύσουν σε ένα ETF. H καθημερινή λειτουργία του μηχανισμού δημιουργίας και 

εκκαθάρισης των creation units είναι συνήθως ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου 

των πράξεων επί των ETF. Στοιχεία για τα ποσά συναλλαγών σε πρωτογενή και 

δευτερογενή αγορά για την αγορά ETF των ΗΠΑ παρατίθενται παρακάτω: 
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Πίνακας 3: Δραστηριότητα σε πρωτογενή & δευτερογενή αγορά ανά κατηγορία ETF 

 
Πηγή: Antoniewicz  R., Heinrichs J., 2014 Understanding Exchange-Traded Funds: How ETFs 

Work, Investment Company Institute  

 

Όπως είναι εμφανές, τα ETF που αναπαράγουν αποδόσεις ομολόγων 

εμφανίζουν περισσότερες πράξεις κατά μέσο όρο στην πρωτογενή αγορά από ότι 

στην δευτερογενή αγορά, συγκριτικά με τα ETF που αναπαράγουν αποδόσεις 

χρηματιστηριακών δεικτών (19% του συνολικού όγκου διαπραγμάτευσης έναντι 9%). 

Αυτό ενδεχομένως να συμβαίνει επειδή τα μετοχικά ETF εμφανίζουν μεγαλύτερη 

ρευστότητα. 

 

 

 



35 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΟΧΛΕΥΜΕΝΑ ETF 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Μοχλευμένα ETF (Leveraged ETF - LETF) αποκαλούνται τα ETF εκείνα, που 

επιχειρούν να αναπαράγουν τις αποδόσεις δεικτών ή εμπορευμάτων 

πολλαπλασιασμένες με ένα ποσοστό (2x ή 3x). Επομένως, ένα ETF που ακολουθεί 

τον δείκτη S&P 500 και έχει μόχλευση 2x θα ανέβει 2% εάν ο δείκτης ανέβει κατά 

1% και αντίστοιχα θα πέσει 2% αν ο δείκτης πέσει 1%.  Αντίθετα ETF (Inverse ETF) 

είναι τα ETF εκείνα που επιχειρούν να αναπαράγουν το αντίθετο των αποδόσεων 

δεικτών ή εμπορευμάτων. Ένα αντίθετο ETF που ακολουθεί τον δείκτη S&P 500 θα 

ανέβει 1% αν ο δείκτης πέσει 1% και θα πέσει 1% αν ο δείκτης ανέβει 1%. Τα 

αντίθετα ETF μπορεί να φέρουν και αυτά μόχλευση 2x ή 3x. Στην συνέχεια, με τον 

όρο μοχλευμένα ETF θα εννοούνται τα ETF εκείνα, τα οποία έχουν μόχλευση 

διαφορετική της μονάδας, δηλαδή έχουν θετική ή αρνητική μόχλευση. Τα 

περισσότερα μοχλευμένα ETF αφορούν μετοχικούς δείκτες. Μέχρι το 2014 τα 

μοχλευμένα ETF που αναπαρήγαγαν αποδόσεις δεικτών αποτελούσαν την 

μεγαλύτερη μερίδα μοχλευμένων ETF (165 από τα συνολικά 266). Ανάλογα με τον 

τομέα τους παρατίθενται παρακάτω στοιχεία: 

 

Πίνακας 4: Πλήθος μοχλευμένων ETF ανά τομέα επένδυσης 
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Πηγή:  Hill J., Nadig D., Hougan M., 2015, A COMPREHENSIVE GUIDE TO EXCHANGE-

TRADED FUNDS (ETFs) CFA Institute Research Foundation 

 

Το συνολικό ύψος ενεργητικού των μοχλευμένων ETF διεθνώς ξεπερνά τα 20 

δις δολάρια (Ginley, 2015). Τα πρώτα μοχλευμένα ETF εισήχθησαν στην 

αμερικανική αγορά το καλοκαίρι του 2006 από την ProFund Advisors LLC και 

αντέγραφαν τον δείκτη S&P 500 με μοχλεύσεις 2x -1x και -2x (Bansal and Marshall, 

2015). Στην συνέχεια ακολούθησαν μοχλεύσεις 3x και -3x.  

Από το σύνολο των μοχλευμένων ETF οι επενδυτές φαίνεται να προτιμούν λίγο 

περισσότερο τα αντίθετα ETF, καθώς τους δίνουν την δυνατότητα να κάνουν hedge 

στα χαρτοφυλάκια τους χωρίς να απαιτείται λογαριασμός περιθωρίου, κάτι που είναι 

καινοτομία και μέχρι πρότινος δύσκολο για μικρούς επενδυτές. Ακόμα και θεσμικοί 

επενδυτές ωστόσο βρίσκουν τα αντίθετα ETF πολύ χρήσιμα καθότι μπορούν να 

αντικαταστήσουν το σορτάρισμα μετοχών στην περίπτωση που ο δανεισμός κάποιων 

μετοχών είναι δύσκολος ή πολύ ακριβός (Avellaneda, 2010). Στις ΗΠΑ από την αρχή 

της εισαγωγής των πρώτων μοχλευμένων ETF μέχρι και το 2011 τα αντίθετα ETF 

ήταν περισσότερα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

 

Διάγραμμα 8: Αριθμός μοχλευμένων ETF ανά έτος 

 
Πηγή: Dulaney, Tim and Husson, Tim and McCann, Craig J., Leveraged, Inverse, and Futures-Based 

ETFs (July 1, 2012). Public Investors Arbitration Bar Association journal, Vol 19, No 1   
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4.2 Λειτουργική Δομή 
 

Τα μοχλευμένα ETF είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να περιλαμβάνουν την 

φυσική κατοχή μετοχών που συνθέτουν τον υποκείμενο δείκτη, καθώς και παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα επί των μετοχών που συνθέτουν τον υποκείμενο δείκτη 

αλλά και παράγωγα προϊόντα του δείκτη αυτού. Τα παράγωγα αυτά συνήθως είναι 

δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά 

συμβόλαια και swaps. Αυτό που πρέπει οι επενδυτές να κατανοήσουν είναι ότι τα 

μοχλευμένα ETF αντιγράφουν το πολλαπλάσιο της απόδοσης δεικτών ή 

εμπορευμάτων σε χρονικό ορίζοντα μιας ημέρας και μόνο και γίνεται επανεκτίμηση 

των υποκείμενων στοιχείων τους στο τέλος κάθε διαπραγμάτευσης (Zhang and Judge, 

2016). H μακροχρόνια απόδοση τους ωστόσο διαφέρει από την ημερήσια κάτι που το 

επενδυτικό κοινό οφείλει να λάβει υπόψιν του. Η διαφορά αυτή είναι εμφανής ακόμα 

και σε μικρό αριθμό διαπραγματεύσεων και μάλιστα χωρίς να υπολογίσει κανείς τα 

διάφορα κόστη που συνεπάγεται η χρήση παραγώγων ή οι διαχειριστικές αμοιβές του 

μάνατζμεντ ενός ETF ή το κόστος δανεισμού.  

Για ένα 2x ETF με ενεργητικό 100 δολάρια το μάνατζμεντ του ETF θα 

προχωρήσει στον δανεισμό άλλων 100 δολαρίων και επένδυση των χρημάτων αυτών 

στην αγορά ώστε να επιτευχθεί το διπλάσιο της απόδοσης του δείκτη. Σχηματικά 

έχουμε: 

 
Πηγή: Rompotis G.,2014 on leveraged and inverse leveraged exchange traded funds, aestimatio, the ieb 

international journal of finance, 2014. 9 
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4.3 Το Πρόβλημα με την Σταθερή Μόχλευση 
 

Έστω ένα ETF που επιθυμεί να αναπαράγει τις αποδόσεις ενός δείκτη δυο 

φορές (2x) και αρχικά επενδύει ένα ποσό P. Για να λάβει την διπλή απόδοση το 

μάνατζμεντ δανείζεται ένα ακόμα ποσό P για μια μέρα (θεωρούμε ότι δανείζεται με 

μηδενικό επιτόκιο) και επενδύει σε μετοχές συνολικής αξίας 2P που απαρτίζουν έναν 

δείκτη. Αν την επόμενη μέρα ο δείκτης ανέβει κατά 3%, τότε το μάνατζμεντ του ETF 

θα έχει επενδυμένα κεφάλαια ύψους (1+0,03)*2P = 2,06P, όμως η αρχική επένδυση 

είναι 2,06P-P = 1,06P, δηλαδή 6% απόδοση, διπλάσια από αυτή του δείκτη. Σε αυτή 

την περίπτωση όμως, το ενεργητικό του ETF πρέπει να επανεκτιμηθεί. Αυτό γιατί η 

μόχλευση του δεν είναι πλέον 2x αλλά (2,06/1,06) = 1,9434x και επομένως αν δεν 

προβεί σε περαιτέρω δανεισμό δεν θα μπορέσει να προσφέρει διπλάσια απόδοση 

στους επενδυτές του. Για να προσφέρει την διπλάσια απόδοση του δείκτη στους 

επενδυτές και στην δεύτερη μέρα θα πρέπει να δανειστεί 1,06P14. Όπως είναι 

εμφανές, το μοχλευμένο ETF πρέπει να επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση, κάτι που 

οδηγεί σε ενεργητική διαχείριση αντί για παθητική όπως τα συνηθισμένα ETF και 

αυτό με την σειρά του οδηγεί σε μεγαλύτερα έξοδα διαχείρισης15. Φυσικά, αν ο 

επενδυτικός ορίζοντας είναι ακριβώς μια μέρα τότε τα μοχλευμένα ETF δίνουν 

ακριβώς την απόδοση που ο επενδυτής θέλει. Αν όμως ο χρονικός ορίζοντας είναι 

μεγαλύτερος τα πράγματα περιπλέκονται. Αν την δεύτερη μέρα o δείκτης ανέβει κατά 

1%, τότε τα επενδυμένα κεφάλαια του ETF θα είναι (1+0,01)*2*(1.06)P=2,1412P και 

τα κεφάλαια των επενδυτών 2,1412P-1,06P = 1,0812P, δηλαδή οι επενδυτές έχουν 

σωρευτική απόδοση ύψους 8,12%. Αντίθετα ο δείκτης ανέβηκε συνολικά κατά 

1,03*1,01=1,0403 ή 4,03%, οι επενδυτές του ETF δηλαδή είχαν αποδόσεις 

μεγαλύτερες από το διπλάσιο της απόδοσης του δείκτη που ήταν 8,06% κατά 0,06%. 

Έστω τώρα, ότι την τρίτη μέρα ο δείκτης υποχωρεί κατά 3,87% και φτάνει στα ίδια 

ακριβώς επίπεδα πριν την πρώτη μέρα (1,03*1,01*(1-0,0387) = 1). Το ETF για να 

συνεχίσει να δίνει το διπλάσιο της απόδοσης του δείκτη, θα δανειστεί στο τέλος της 

                                                
14 Στην πράξη η διαδικασία είναι ακόμα πιο περίπλοκη γιατί υπάρχουν χρηματικές ροές εντός ή εκτός 

του ETF και επομένως το ποσό που απαιτείται για να γίνει η επανεκτίμηση ενδεχομένως να είναι 

μικρότερο ή και μεγαλύτερο. 
15 Σύμφωνα με στοιχεία του 2014 το μέσο ετήσιο κόστος διαχείρισης για τα μοχλευμένα ETF ήταν 

1,03% και για τα αντίθετα ETF 0.99% (Hill et al, 2015).  
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δεύτερης μέρας κεφάλαια ύψους 1,0812P και στο τέλος της τρίτης μέρας τα 

επενδυμένα κεφάλαια του ETF θα είναι (1-0,0387)*2*(1,0812P) = 2,0787P και τα 

κεφάλαια των επενδυτών 2,0787P-1,0812P = 0,9975P, δηλαδή παρατηρούμε ότι ενώ 

ο δείκτης έφτασε στα ίδια επίπεδα με την αρχή, οι επενδυτές δεν είχαν μηδενική 

απόδοση, όπως ίσως θα περίμεναν, αλλά αρνητική και συγκεκριμένα -0,25%. Οι 

επενδυτές ενδεχομένως να μην ήταν ικανοποιημένοι με αυτή την απόδοση, αλλά το 

μάνατζμεντ στην παραπάνω περίπτωση πέτυχε πλήρως τους στόχους του,  οι οποίοι 

δεν ήταν άλλοι από την επίτευξη του διπλάσιου της απόδοσης του συγκεκριμένου 

δείκτη ημερησίως.  

Το παραπάνω παράδειγμα είναι αρκετά απλοϊκό, καθότι δεν υπολογίζει 

καθόλου κόστη δανεισμού ή αμοιβές διαχειριστών, ενώ συνήθως οι μοχλευμένες 

αποδόσεις επιτυγχάνονται με χρήση swaps και όχι με δανεισμό και αγορά των 

χρεογράφων του υποκειμένου δείκτη. Ακόμα, το κόστος εμπλοκής στην αγορά 

παραγώγων είναι πιο υψηλό για μοχλευμένα ETF που ακολουθούν δείκτες με μεγάλη 

μεταβλητότητα ή μικρή ρευστότητα (Charupat and Miu, 2014).  Ωστόσο, είναι 

εμφανές ότι οι αποδόσεις που απολαμβάνουν οι επενδυτές στον μακροχρόνιο 

ορίζοντα σε ένα μοχλευμένο ETF, ακόμα και αν δεν υπάρχουν αλλά κόστη που 

υπονομεύουν τις αποδόσεις του, είναι διαφορετικές από αυτές που ενδεχομένως να 

πίστευαν ότι θα είχαν. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το λεγόμενο 

compounding effect.  

 

4.4 Compounding Effect    
 

Το compounding effect είναι ουσιαστικά η επίδραση του ανατοκισμού στην 

επανεπένδυση κεφαλαίων. Μια μετοχή που ανεβαίνει 10% για 2 συνεχόμενες 

συνεδριάσεις δεν θα έχει συνολική απόδοση 20% αλλά 21%. Αντίστοιχα, μια μετοχή 

που ανεβαίνει 10% την μια μέρα και πέφτει 10% την άλλη μέρα δεν θα έχει συνολική 

απόδοση μηδέν αλλά -1%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην πρώτη περίπτωση το 

compounding effect είναι υπέρ του επενδύτη ενώ στην δεύτερη περίπτωση δεν είναι.  

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε τις σωρευτικές αποδόσεις ενός 2x ETF (Pro Shares 

2x ETF - SSO) και ενός -2x ETF (Pro Shares -2x ETF - SDS) συγκριτικά με τον 

υποκείμενο δείκτη τους που είναι ο S&P 500 από αρχές Ιανουαρίου μέχρι αρχές 

Μαΐου του 2009: 
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Διάγραμμα 9: Πορεία S&P500, SSO & SDS τους πρώτους 5 μήνες του 2009 

 
Πηγή: Little, Patricia Knain. “Inverse and Leveraged ETFs: Not Your Father’s ETF.” The 

Journal of Index Investing, Vol. 1, No. 1 (2010) 

 

Ο S&P 500 τους πρώτους μήνες εμφάνισε σημαντική σωρευτική πτώση πάνω 

από 20%. Αυτό οδήγησε το 2x ETF σε ακόμα σημαντικότερη πτώση πάνω από 40% 

και το -2x ETF σε πολύ μεγάλη άνοδο πάνω από 60%. Δηλαδή, όπως αναμενόταν, ο 

επενδυτής που πόνταρε στην άνοδο της αγοράς έχανε χρήματα, ενώ ο επενδυτής που 

πόνταρε στην πτώση της αγοράς κέρδιζε χρήματα. Ο S&P 500 όμως διόρθωσε και 

έκλεισε με οριακή σωρευτική άνοδο 0,67%. Το 2x ETF όμως έκλεισε με πτώση της 

τάξης του 3,79% και το -2x ETF με ακόμα μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 15,83%. 

Οι επενδυτές λοιπόν που επένδυσαν σε αυτά τα ETF έχασαν χρήματα ασχέτως αν 

πήραν long ή short θέσεις. Όπως θα δούμε παρακάτω ο βασικός λόγος ήταν η υψηλή 

μεταβλητότητα που παρουσίασε ο δείκτης στους 5 αυτούς μήνες. 

 

4.5 Ημερήσια Επανεκτίμηση της NAV 
 

Το ύψος της επανεκτίμησης του ενεργητικού του ETF στο τέλος της ημέρας 

εξαρτάται από την απόδοση του υποκείμενου δείκτη στο τέλος της μέρας αλλά και το 

ύψος της απαιτούμενης μόχλευσης. Έστω NAVo η καθαρή εσωτερική αξία του ETF. 

H συνολική επένδυση που θα πρέπει να έχει το ETF θα είναι n*NAVo ώστε να 

πετύχει την απόδοση του υποκείμενου δείκτη n φορές. Για τον σκοπό αυτό θα 
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δανειστεί (n-1)*NAVo. Στο τέλος της μέρας η απόδοση του υποκείμενου δείκτη r1 θα 

οδηγήσει το ύψος της επένδυσης σε     n*NAVo *(1+ r1) και άρα η καθαρή εσωτερική 

αξία θα γίνει NAV1= n*NAVo*(1+r1)-(n-1)*NAVo = NAVo*(n+n*r1-n+1) = 

NAVo*(1+n*r1) και άρα και για την επόμενη μέρα θα χρειαστεί επανεκτίμηση του 

ενεργητικού ύψους n*NAV1 - n*NAVo*(1+r1) = n*NAVo*(1+n*r1) - n*NAVo*(1+r1) 

= n*NAVo*(1+ n*r1-1-r1) = n*NAVo*(n*r1-r1) = NAVo*(n2-n)*r1   

Οι Shum et al (2015) χρησιμοποιούν αυτό τον τύπο στις εκτιμήσεις του ποσού 

που απαιτείται για την καθημερινή επανεκτίμηση του ενεργητικού των ETF. Όπως 

παρατηρούμε (n2-n)>0  για n = -3,-2,-1,+2,+3, άρα το αν θα υπάρξει αύξηση ή μείωση 

του ενεργητικού του ETF εξαρτάται μόνο από τη θετική ή αρνητική μείωση του 

δείκτη. Στην περίπτωση n=1 δηλαδή για ένα κλασσικό μη μοχλευμένο ETF (n2-n)=0 

και άρα, όπως ήδη γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται επανεκτίμηση του ενεργητικού του 

ασχέτως της θετικής ή αρνητικής κίνησης του υποκείμενου δείκτη. 

 

4.6 Tracking Error 
 

Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ως tracking error εννοούμε την 

διάφορα της απόδοσης που δημιουργείται μεταξύ του ETF και του σχετικού δείκτη ή 

εμπορεύματος το οποίο το ETF ακολουθεί. 

Η απόδοση ενός δείκτη σε Τ διαπραγματεύσεις από σήμερα θα είναι rT = 

(Π(1+rt))-1, δηλαδή το γινόμενο (1+r1)*(1+r2)*...*(1+rT) -1 Η απόδοση του ETF έστω 

E για να επιτύχει το μάνατζμεντ τον σκοπό του και να αναπαράγει τον δείκτη n φορές 

ημερησίως θα πρέπει να είναι Εt=n*rt για κάθε μέρα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι 

ΕΤ=n*rΤ ότι δηλαδή η συνολική απόδοση της χρονικής περιόδου Τ του ETF θα είναι 

n φορές η απόδοση του δείκτη. Ο αδαής επενδυτής που θα περιμένει κάτι τέτοιο θα 

βρεθεί προ εκπλήξεως, μάλιστα οι διαφορές αυτές στις αποδόσεις έχουν γίνει και 

αντικείμενο μηνύσεων από επενδυτές. Στην πραγματικότητα, η συνολική απόδοση 

που θα έχει ο επενδυτής θα είναι16 ΕT = (Π(1+n*rt))-1, δηλαδή το γινόμενο 

(1+n*r1)*(1+n*r2)*...*(1+n*rT) -1    

Άρα, η διαφορά της απόδοσης που θα περιμένει ο αδαής επενδυτής με την 

πραγματική απόδοση που θα έχει θα είναι n*rΤ - ((Π(1+n*rt))-1), το οποίο και στην 

                                                
16 Για λόγους ευκολίας και πάλι θεωρούμε ότι το επιτόκιο δανεισμού είναι μηδέν και ότι δεν υπάρχουν 

κόστη διαχείρισης. 
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βιβλιογραφία διεθνώς αναφέρεται ως holding period tracking error. Αυτό που πρέπει 

να σημειωθεί, είναι ότι το μέγεθος της συγκεκριμένης διαφοράς δεν έχει να κάνει με 

το κατά πόσο είναι ή όχι επιτυχημένο το μάνατζμεντ και κατά συνέπεια το ETF, γιατί 

δεν εξαρτάται από την ικανότητα του παρά μόνο από τις μαθηματικές ιδιότητες του 

compounding effect που μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Το μέγεθος του tracking 

error εξαρτάται και από το αν το ETF είναι long ή short. Ας υποθέσουμε έναν δείκτη 

και ένα 2x ETF που τον ακολουθεί. Για μια περίοδο 2 ημερών ο δείκτης θα έχει 

απόδοση: (1+r1)*(1+r2) - 1 = r1+r2+r1*r2  και το 2x ETF: (1+2*r1)*(1+2*r2) - 1 = 

2*r1+2*r2+4*r1*r2 = 2*(r1+r2+r1*r2) + 2*r1*r2. Δηλαδή η διαφορά του ΕΤF από το 

διπλάσιο της απόδοσης του δείκτη είναι 2*r1*r2. Επομένως το tracking error για αυτές 

τις 2 μέρες είναι θετικό και άρα υπέρ του επενδυτή αν έχουμε δύο θετικές ή δυο 

αρνητικές συνεδριάσεις αλλά αρνητικό αν έχουμε μια θετική και μια αρνητική 

ασχέτως ποια θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Για ένα -2x ETF, ωστόσο η διαφορά είναι 

ακόμα μεγαλύτερη καθώς η απόδοση θα είναι: (1-2*r1)*(1-2*r2) - 1= 

 -2*r1-2*r2+4*r1*r2 = -2*(r1+r2+r1*r2) + 6*r1*r2. Άρα το tracking error για 2 

συνεδριάσεις θα είναι 6*r1*r2, τριπλάσιο δηλαδή από ότι στην περίπτωση του 2x ETF. 

Για ένα 3x ETF ακολουθώντας ίδιο τρόπο βρίσκουμε ότι η διαφορά του από το 

τριπλάσιο της απόδοσης του δείκτη θα είναι  6*r1*r2 και για ένα -3x ETF η διαφορά 

του από το -3x της απόδοσης του δείκτη θα είναι  12*r1*r2.    

Το πραγματικό tracking error ενός ETF δεν επηρεάζεται μόνο από τον 

ανατοκισμό, αλλά και από τα επιτόκια δανεισμού, όπως και από τα κόστη διαχείρισης 

ή την ικανότητα του μάνατζμεντ και συνήθως είναι αρνητικό στον μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Μια αύξηση του επιτοκίου δανεισμού θα οδηγούσε σε αύξηση των εξόδων 

στα μοχλευμένα ETF 2x και 3x τα οποία και πρέπει να δανειστούν χρήματα ώστε να 

πάρουν μοχλευμένες θέσεις. Από την άλλη, τα αντίθετα ETF -1x -2x και -3x 

κρατώντας short θέσεις επωφελούνται από μια αύξηση στα επιτόκια και μάλιστα όσο 

μεγαλύτερη μόχλευση έχουν, τόσο περισσότερο επωφελούνται (Charaput and Miu, 

2014). Ακόμα, η ικανότητα του μάνατζμεντ να πετύχει τις προσδοκώμενες αποδόσεις 

επηρεάζει πολύ σημαντικά το tracking error ενός μοχλευμένου ETF με τους Shum και 

Kang, (2013) να δείχνουν ότι για συγκεκριμένα ETF το tracking error εξαιτίας του 

μάνατζμεντ είναι μεγαλύτερο από το tracking error εξαιτίας του compounding effect. 

 Είναι προφανές ότι οι επενδυτές επιθυμούν να επενδύσουν σε ETF που θα 

έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο tracking error. Κατά πολλούς η φύση των 

μοχλευμένων ETF τα κάνει μεν ιδανικά για επενδύσεις πολύ μικρής χρονικής 
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περιόδου, αλλά επικίνδυνα για στρατηγικές buy and hold λόγω του holding period 

tracking error. Ωστόσο, υπάρχουν και απόψεις που υποστηρίζουν ότι τα μοχλευμένα 

ETF μπορούν να είναι χρήσιμα ακόμα και στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα να αποδώσουν παραπάνω από το αναμενόμενο υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες (θετικό tracking error).  

 

4.7 Αίτια Εξάπλωσης Μοχλευμένων ETF 
 

Τα μοχλευμένα και αντίθετα ETF πέρα από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές 

είναι εξαιρετικά διαδεδομένα και σε μικρούς επενδυτές. Ο λόγος είναι προφανής 

καθώς με αυτά τα προϊόντα ο κάθε επενδυτής μπορεί να πάρει μοχλευμένες θέσεις ή 

να αντισταθμίσει τα χαρτοφυλάκια του, χωρίς να κάνει χρήση παράγωγων προϊόντων 

και χωρίς καν να έχει λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης και επομένως χωρίς την 

ανάγκη να καλύπτει με μετρητά τις θέσεις του σε περίπτωση απωλειών. Ακόμα, σε 

αντίθεση με τα παράγωγα, τα ETF δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Η διαπραγμάτευση 

τους γίνεται στο χρηματιστήριο και ο καθένας μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει ένα 

τέτοιο προϊόν, όπως ακριβώς θα έκανε και με μια μετοχή, επομένως οι προμήθειες 

δεν είναι σημαντικά μεγάλες. Η μεγίστη πιθανή απώλεια είναι το ίδιο το επενδυμένο 

κεφάλαιο και όχι παραπάνω, όπως στην περίπτωση των παραγώγων. Πέρα από τους 

μικρούς επενδυτές τις ιδιότητες αυτές των παραγώγων όπως το σορτάρισμα και η 

μόχλευση μπορούν με την χρήση των ETF να τις έχουν και συνταξιοδοτικά ταμεία τα 

οποία λόγω νομοθεσίας δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα (Rubino, 2011). 

Τα μοχλευμένα ETF έχουν δεχτεί αρκετή κριτική επίσης και για το γεγονός ότι 

οφείλουν λόγω της φύσης τους να επανεκτιμούν το χαρτοφυλάκιο τους προς την 

μεριά που κινείται η αγορά, δηλαδή να πουλάν σε πτωτική κίνηση της αγοράς και να 

αγοράζουν σε ανοδική κίνηση της αγοράς ώστε να κρατήσουν ένα σταθερό επίπεδο 

μόχλευσης ακριβώς όπως είδαμε και παραπάνω. Αυτό στην θεωρία θα έπρεπε να 

οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση σε μια πτωτική αγορά και ακόμα μεγαλύτερη 

άνοδο σε ανοδική αγορά, άρα μεγαλύτερη μεταβλητότητα συνολικά (Cheng and 

Madhavan, 2009). Στην πράξη βέβαια, η αγορά των μοχλευμένων ETF δεν είναι 

αρκετά μεγάλη ακόμα για να επιφέρει σημαντική μεταβλητότητα, αλλά στο μέλλον 

ίσως αυτό αποτελέσει πρόβλημα για τις εποπτικές αρχές. Ακόμα, σύμφωνα με τους 

Ivanov και Lenkey (2015) οι χρηματικές ροές των επενδυτών στην διάρκεια της 
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ημέρας μειώνουν το ύψος της επανεκτίμησης του ενεργητικού των ETF και άρα την 

μεταβλητότητα που αυτή μπορεί επιφέρει στις αγορές. 

 

4.8 Παράγοντες που Επηρεάζουν το Tracking Error 
 

Τα μοχλευμένα ETF έχει παρατηρηθεί ότι αποδίδουν καλύτερα και ενίοτε 

δίνουν θετικό holding period tracking error σε αγορές που εμφανίζουν χαμηλή 

μεταβλητότητα. Στο ακραίο σενάριο της μηδενικής μεταβλητότητας ένα ETF 2x που 

αντιγράφει έναν δείκτη, ο οποίος ανέβηκε κατά 10% σε μια περίοδο 50 συνεδριάσεων 

(r1=r2=...=r50=0,1908%) θα έχει απόδοση Π(1+2*0,1908%) - 1 = 20,9778% δηλαδή 

σχεδόν 1% πάνω από το διπλάσιο της απόδοσης του δείκτη για την χρονική αυτή 

περίοδο. Σύμφωνα με τον Giese (2010), η μεγίστη δυνατή απόδοση που μπορεί να 

λάβει ένα μοχλευμένο ETF συναρτήσει της απόδοσης του υποκείμενου δείκτη και της 

μόχλευσης του προσεγγίζει το (1+rT)n-1, όπου rT η απόδοση του δείκτη στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και n η μόχλευση του ETF. Στην περίπτωση που 

εξετάσαμε πριν η μεγίστη απόδοση θα ήταν (1+0,1)2-1 = 21%, σχεδόν όσο βρήκαμε 

παραπάνω. Για ένα 3x ETF θα ήταν 33,1% δηλαδή 3,1% πάνω από το τριπλάσιο της 

απόδοσης του δείκτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε περιπτώσεις που η μεταβλητότητα 

είναι πολύ μικρή τα μοχλευμένα ETF δίνουν θετικό holding period tracking error και 

άρα η επένδυση σε αυτά είναι συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε 

περιπτώσεις που η αγορά κινείται αρνητικά. Υποθέτουμε πάλι μηδενική 

μεταβλητότητα και ένα ETF 2x που αντιγράφει έναν δείκτη ο οποίος έπεσε κατά 10% 

σε μια περίοδο 50 συνεδριάσεων (r1=r2=...=r50= -0,2105%). Η απόδοση του ETF θα 

είναι Π(1+2*(-0,2105%)) - 1 = -19,01% δηλαδή πάλι σχεδόν 1% πάνω από το 

διπλάσιο της απόδοσης του δείκτη για την χρονική αυτή περίοδο. Είναι προφανές, ότι 

όταν κυριαρχεί μια τάση στην αγορά, ασχέτως αν αυτή είναι θετική ή αρνητική και 

δεν υπάρχει μεταβλητότητα τα μοχλευμένα ETF δίνουν καλύτερες αποδόσεις από ότι 

το γινόμενο της μόχλευσης τους με την συνολική απόδοση του υποκείμενου δείκτη. 

Στην περίπτωση όμως που υπάρχει μεταβλητότητα στην αγορά, οι συνθήκες 

αντιστρέφονται. Όσο περισσότερη μεταβλητότητα εμφανίζει ένας δείκτης, τόσο πιο 

αρνητικό είναι το holding period tracking error. Παραπάνω χρησιμοποιήθηκε ένα 

παράδειγμα για να φανεί, πως με δυο διαδοχικές ανόδους 3% και 1% αντίστοιχα και 

μια πτώση 3,87% ο υποθετικός δείκτης επέστρεψε στα αρχικά του επίπεδα, αλλά το 

2x ETF που τον ακολουθούσε έχασε 0,25%. Αν ο δείκτης επαναλάβει αυτή την 
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κίνηση για άλλες τρεις μέρες τότε το ETF θα έχει χάσει περίπου 0,50% της αξίας του 

και αν την ακολουθήσει για άλλες 3 μέρες θα έχει χάσει περίπου 1%. Δηλαδή, σε 9 

μόλις συνεδριάσεις θα έχει χάσει το 1% της αξίας του, ενώ ο δείκτης θα έχει απόδοση 

0%. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτές τις μέρες ο δείκτης εμφάνισε πολύ μεγάλη 

μεταβλητότητα (48,5%). Τρέχοντας προσομοιώσεις για διαφορετικά επίπεδα 

μεταβλητότητας και απόδοσης ενός δείκτη σε περίοδο διακράτησης ενός έτους οι 

Bansal και Marshall (2015) βρήκαν τα εξής tracking error για ETF 2x, 3x, -2x και -

3x:  
 

Πίνακας 5: Προσομοίωση ενός έτους για 2x,3x,-2x & -3x ETF για διαφορετικά 

επίπεδα απόδοσης υποκείμενου δείκτη και μεταβλητότητας 
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                              Πηγή: Vipul K. Bansal, John F. Marshall  2015  A tracking error approach to leveraged ETFs: Are                        

                             they really that bad? Global Finance Journal, Volume 26, Issue null, Pages 47-63 

 

Όπως είναι εμφανές, η απουσία μεταβλητότητας δίνει πάντα θετικό tracking 

error. Όσο όμως αυτή μεγαλώνει, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε αρνητικό tracking 

error. Στην περίπτωση που έχουμε μεγάλη μεταβλητότητα (40%) αλλά μηδενική 

απόδοση του δείκτη, τότε το 2x ETF έχει απόδοση -14,82% και το 3x ETF -38,40%. 

Από τα παραπάνω κρίνουμε ότι ένας επενδυτής που θέλει να επενδύσει σε 

μοχλευμένα ETF οφείλει να εξετάσει την μεταβλητότητα του δείκτη στον οποίο και 

επιθυμεί να επενδύσει. Επίσης, όπως συνέβαινε παραπάνω με την διακράτηση ενός 

ETF για δύο μέρες, έτσι και για ένα έτος τα -2x ETF εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερο  

tracking error από τα 2x ETF και τα -3x ETF εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερο  tracking 

error από τα 3x ETF. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την εμπειρική 

έρευνα των  Holzhauer et al (2013). 

Η υψηλή μεταβλητότητα που εμφανίστηκε στις αγορές το δεύτερο μισό του 

2011 οδήγησε μοχλευμένα ETF που παίρνουν τόσο long όσο και short θέσεις (πχ 3x 

& -3x) να έχουν αρνητικές σωρευτικές αποδόσεις για περίοδο διακράτησης περίπου 

ένα έτος (Leung and Santoli, 2012). Δηλαδή, ακόμα και οι επενδυτές που προέβλεψαν 

σωστά την κίνηση της αγοράς, είχαν ζημίες εν τέλει λόγω της υψηλής 

μεταβλητότητας που εμφανίστηκε. Αν πάντως ένας επενδυτής θεωρεί πολύ πιθανό ότι 

στο μέλλον ο δείκτης θα εμφανίσει πολύ θετική τάση τότε η επένδυση σε μοχλευμένα 

ETF ενδεχομένως να οδηγήσει σε θετικά tracking error ακόμα και για επίπεδα 

μεταβλητότητας ύψους 20%. Η υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές πάντως δεν 

επηρεάζει μόνο το tracking error των μοχλευμένων ETF. Ακόμα και τα κλασσικά 1x 

ETF εμφάνισαν σημαντικά υψηλοτέρα tracking errors, από ότι συνήθως κατά το 2008 

όπου και παρατηρήθηκε μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές (Qadan and Yagil, 

2012). 
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Στα παραπάνω ποσά υποτέθηκε ότι δεν υπάρχουν έξοδα διαχειριστή. Αν ένα 

ETF χρεώνει ημερήσια έξοδα διαχείρισης ύψους Κ, τότε η ημερήσια απόδοση του θα 

είναι  Εt=n*rt - Κ και άρα σε μια χρονική περίοδο Τ η συνολική απόδοση θα είναι: 

 ΕT = (Π(1+n*rt - Κ)) - 1  

 Αυτή η συνάρτηση φυσικά προϋποθέτει τον υπολογισμό της απόδοσης του 

δείκτη κάθε ημέρας χωριστά (r1,r2,...,rt).  

Σύμφωνα με τον Co (2009) η απόδοση ενός μοχλευμένου ETF με μόχλευση n, 

διακύμανση υποκείμενου δείκτη σ2, ημερήσια έξοδα διαχείρισης Κ και μέση απόδοση 

του υποκείμενου δείκτη r, για Ν ημέρες προσεγγιστικά είναι ίση με:  

퐸 = ((1 + 푛 ∗ 푟 − 퐾) ∗ 푒
[ ∗( ∗ ) ∗ ∗ ]

) − 1 
 

Την εξίσωση αυτή μπορούμε να την χωρίσουμε σε δύο μέρη. Αρχικά, στο 

πρώτο μέρος (1 + 푛 ∗ 푟 − 퐾)  το οποίο είναι και οι ημερήσιες αποδόσεις του ETF 

αφότου αφαιρεθούν τα ημερήσια διαχειριστικά κόστη ανατοκιζόμενες για Ν ημέρες 

και στο δεύτερο μέρος 푒[ ∗( ∗ ) ∗ ∗ ] το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι 

μικρότερο της μονάδας καθώς ο όρος  
∗( ∗ )

∗ 푁 ∗ 휎   ειναι πάντα αρνητικός. 

Στην ακραία περίπτωση που η διακύμανση είναι μηδέν, τότε ο δεύτερος όρος είναι 

ίσος με μονάδα και άρα η αξία του ETF μεγιστοποιείται. Στην πράξη φυσικά, κάτι 

τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Από τον όρο αυτό 

είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατοχή του ETF σε μέρες (Ν) και όσο 

μεγαλύτερη είναι και η διακύμανση του δείκτη (σ2), τόσο πιο μεγάλη η υποτίμηση 

της αξίας του ETF καθώς γίνεται ακόμα πιο αρνητικό το  
∗( ∗ )

∗ 푁 ∗ 휎   

H ευαισθησία των μοχλευμένων ETF στην υψηλή μεταβλητότητα θα μπορούσε 

να ευνοήσει τους επενδυτές σε διακράτηση μοχλευμένων ETF για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα σε δείκτες που εμφανίζουν μικρή μεταβλητότητα έναντι των επενδυτών 

που διακρατούν μοχλευμένα ETF για μεγάλα χρονικά  διαστήματα σε δείκτες που 

εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Ένα παράδειγμα δείκτη με χαμηλή 

μεταβλητότητα είναι ο S&P 500 Low Volatility Index που απαρτίζεται από τις 100 

μετοχές του δείκτη S&P 500 που εμφανίζουν την μικρότερη μεταβλητότητα τους 

τελευταίους 12 μήνες. Η επένδυση σε μετοχές που εμφανίζουν χαμηλή 

μεταβλητότητα εμφανίζει σημαντικότερες, από ότι θα περίμενε κάνεις, αποδόσεις 
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καθώς κάποιες φορές αποδίδουν καλύτερα από τις μετοχές που εμφανίζουν 

μεγαλύτερα επίπεδα κινδύνου (Hsu and Li, 2013). Ένα μοχλευμένο ETF του S&P 

500 Low Volatility Index πιθανότατα θα είχε μικρότερο tracking error εξαιτίας της 

χαμηλότερης μεταβλητότητας του συγκριτικά με ένα μοχλευμένο ETF του S&P 500. 

 

4.9 Διαδικασία Εξισορρόπησης Τιμών 
 

Όπως και τα απλά ETF, τα μοχλευμένα ETF μπορεί να διαπραγματεύονται σε 

Premium ή Discount αναλόγως τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης της αγοράς. 

Αυτό δίνει την ευκαιρία σε Ειδικούς Διαπραγματευτές για Arbitrage και 

εξορθολόγηση των τιμών των μοχλευμένων ETF, ακριβώς όπως και στην περίπτωση 

των απλών ETF. H μόνη διαφορά είναι ότι επειδή τα μοχλευμένα ETF συνήθως 

χρησιμοποιούν παράγωγα για να παράξουν τις υποσχόμενες αποδόσεις τους σπανίως 

διακρατούν χαρτοφυλάκια μετοχών και ως συνέπεια η διαδικασία δημιουργίας και 

εξαγοράς μεριδίων μεταξύ εκδότη και ειδικού διαπραγματευτή γίνεται μόνο με 

μετρητά και όχι με την μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μετοχών, κάτι που κάνει την 

διαδικασία arbitrage ευκολότερη (Charupat and Miu, 2011). Μια ακόμα διαφορά με 

τα απλά ETF είναι ότι η ανάγκη για επανεκτίμηση των χαρτοφυλακίων τους κατά την 

τελευταία ώρα της διαπραγμάτευσης τους στα χρηματιστήρια οδηγεί τους 

διαχειριστές των μοχλευμένων ETF να μην προβαίνουν σε εξαγορά ή δημιουργία 

μεριδίων το διάστημα αυτό. Άρα, η μη διενέργεια arbitrage κατά την τελευταία ώρα 

της συνεδρίασης δημιουργεί συνήθως αποκλίσεις της τιμής κλεισίματος ενός 

μοχλευμένου ETF με την καθαρή αξία του ενεργητικού του. Αυτές οι αποκλίσεις 

διορθώνονται σχεδόν πάντα κατά την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής 

διαπραγμάτευσης (Tang and Xu, 2013). 

 

4.10 Κίνδυνοι Χρήσης Μοχλευμένων ETF 
 

Τα μοχλευμένα ETF προσφέρουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά πρέπει 

να τα χειρίζονται με προσοχή οι μικροεπενδυτές, καθώς πιθανότατα δεν κατανοούν 

τους πραγματικούς κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση τους. Τα ETF δημοσιεύουν 

στοιχεία για τον τρόπο που επιτυγχάνουν το πολλαπλάσιο των αποδόσεων των 

δεικτών που αναπαράγουν, αλλά είναι δύσκολο από αυτό κάποιος μη εξειδικευμένος 

επενδυτής να κρίνει τους πραγματικούς κινδύνους που μπορεί να έχει η χρήση 
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παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά και κατά πόσο τα πιστωτικά 

ιδρύματα που εγγυώνται τα swaps είναι βέβαιο ότι δεν θα πτωχεύσουν, όπως στην 

περίπτωση της Lehman Brothers17 (Kelley,2012). Όσον αφορά το υψηλό tracking 

error που παρατηρείται, μια πιθανή λύση θα ήταν τα ETF να μην επανεκτιμούν το 

ενεργητικό τους σε ημερήσια βάση, αλλά ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα π.χ. 

μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα. Δηλαδή, στόχος να μην ήταν η 

αναπαραγωγή n φορές της ημερήσιας απόδοσης ενός δείκτη, αλλά η αναπαραγωγή n 

φορές της εβδομαδιαίας ή μηνιαίας απόδοσης του. Αυτό θα οδηγούσε και σε 

μικρότερα κόστη συναλλαγών και άρα μικρότερα έξοδα διαχείρισης για το ETF. Ένα 

ETF με αυτά τα χαρακτηριστικά και μηνιαία επανεκτίμηση θα ήταν καταλληλότερο 

για επενδυτές που επιλέγουν buy and hold στρατηγικές18. Μοχλευμένα ETF που 

επανεκτιμούν το ενεργητικό τους σε μηνιαία βάση είναι πλέον διαθέσιμα, αλλά η μη 

δημοφιλία τους ενδεχομένως να μαρτυρά άλλα δομικά προβλήματα στην λειτουργιά 

τους. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί και ETN με παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Τα μοχλευμένα ETN δεν επανεκτιμούν το ενεργητικό τους όπως τα 

ETF. Αυτό όμως οδηγεί την μόχλευση τους να αυξομειώνεται ανάλογα με την κίνηση 

του δείκτη του οποίου τις αποδόσεις αναπαράγουν. Παραδείγματος χάριν, η 

μόχλευση για ένα long ETN μειώνεται καθώς ο δείκτης ανεβαίνει, ενώ αντίστοιχα 

αυξάνεται ενώ ο δείκτης πέφτει. Ωστόσο, το τεράστιο πλεονέκτημα για τον buy and 

hold επενδύτη είναι ότι από την στιγμή που θα αγοράσει το ETN η μόχλευση του 

παραμένει σταθερή και μη μεταβαλλόμενη για όλη την διάρκεια διακράτησης του, 

ασχέτως της διάρκειας της. Επομένως, ασχέτως της μεταβλητότητας που εμφανίζει η 

αγορά, οι επενδυτές θα λάβουν τις υποσχόμενες αποδόσεις μειωμένες φυσικά με τα 

έξοδα διαχείρισης του ETN, έξοδα τα οποία όμως υπάρχουν και στα μοχλευμένα ETF 

                                                
17 Όταν χρεοκόπησε η Lehman Brothers η ProShares, εκδότρια εταιρεία πολλών μοχλευμένων ETF, 

αναγκάστηκε να αποζημιώσει τους μεριδιούχους της για τις ζημιές που επήλθαν στις NAV των ETF 

της. Θεωρητικά όμως πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος ο εκδότης να μην είναι σε θέση να το κάνει αυτό 

και να οδηγηθούν τα ETF σε απρόσμενες απώλειες εξαιτίας πτώχευσης πιστωτικών ιδρυμάτων (Loehr 

and Lamb, 2013). 
18 Βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ο κίνδυνος να μηδενιστεί η αξία ενός τέτοιου ETF αν ο 

υποκείμενος δείκτης ενός 2x και 3x ETF πέσει πάνω από 50% και 33,33% σε έναν μήνα ή αν ο 

υποκείμενος δείκτης ενός -2x και -3x ETF ανέβει πάνω από 50% και 33,33% σε έναν μήνα. Και τα δυο 

είναι ακραία αλλά πιθανό να συμβούν ενδεχόμενα. 
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(Fink, 2010). Λόγω της ανοδικής πορείας του δείκτη S&P 500 τα τελευταία χρόνια 

πολλά αντίθετα μοχλευμένα ETF είδαν την μόχλευση τους (σε απόλυτες τιμές) να 

ανεβαίνει. Το Barclays Short B Leveraged S&P 500 TR ETN (BXDB ) έφτασε να 

δίνει μόχλευση έως και -15 όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Το 

συγκεκριμένο ETN δεν διαπραγματεύεται πλέον.  
 

Διάγραμμα 10: Μόχλευση BXDB από 11/2009 έως 3/2014 

 
Burley, Scott. \Sad Tale Of Non-Reset Leveraged ETN." 25 Mar 2014. 
 
 

Παρά το εξής παράδοξο, τα μοχλευμένα ETN δίνουν μια σταθερή μόχλευση και 

αυτό είναι κάτι που αναμφίβολα πολλοί επενδυτές επιδιώκουν. Ίσως ο λόγος που δεν 

είναι επιτυχημένα είναι ο επιπλέον κίνδυνος που φέρουν σε σχέση με τα ETF, όπως 

εξηγήθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το συνολικό ενεργητικό του BXDB  λίγο 

πριν σταματήσει να διαπραγματεύεται, ήταν λιγότερο από 2 εκατομμύρια δολάρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ETF ΤΗΝ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΥ 

ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ; 
 

Για το εμπειρικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας αρχικά θα εκτιμηθεί η 

απόδοση αλλά και το tracking error για 8 ETF τα οποία και έχουν ως υποκείμενο 

δείκτη τον S&P 500 για μια περίοδο 6 ετών και 4 περίπου μηνών19. Το δείγμα 

αποτελείται από 3 απλά 1x ETF και 5 μοχλευμένα ETF (-3x,-2x,-1x,+2x,+3x).  
 

5.1 ETF που θα Μελετηθούν 
 

Τα ΕΤF, των οποίων οι αποδόσεις θα αξιολογηθούν, είναι το SPDR S&P 500 

ETF, το iShares Core S&P 500, το Vanguard 500 ETF, το ProShares Ultra S&P500, 

το ProShares UltraPro S&P500, το ProShares Short S&P500, το ProShares UltraShort 

S&P500 και το ProShares UltraPro Short S&P500. Παρακάτω παρατίθενται 

αναλυτικά στοιχεία για το καθένα: 
 

Πίνακας 6: Εξεταζόμενα ETF 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΣΤΟ NYSE 
ΟΝΟΜΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

SPDR SPY SPDR S&P 500 
ETF 

1x S&P 500 0,11% 

 

iShares 

 

IVV iShares Core 
S&P 500 

1x S&P 500 0.07% 

 

Vanguard 

 

VOO Vanguard 500 
ETF 

1x S&P 500 0,05% 

                                                
19 Πιο συγκεκριμένα από 1/1/2010 έως 26/4/2016 - συνολικά 1589 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις. Οι 

τιμές κλεισίματος βρεθήκαν από την ιστοσελίδα http://finance.yahoo.com/. 
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ProShares SSO 

 

ProShares Ultra 
S&P500 

 

2x S&P 500 0,89% 

ProShares UPRO 
ProShares 
UltraPro 
S&P500 

3x S&P 500 0,95% 

ProShares SH 

 

ProShares Short 
S&P500 

 

-1x S&P 500 0,90% 

ProShares SDS 

 

ProShares 
UltraShort 
S&P500 

 

-2x S&P 500 0,91% 

ProShares SPXU 

 

ProShares 
UltraPro Short 

S&P500 

 

-3x S&P 500 0,93% 

 

Τα 1x ETF έχουν αρκετά χαμηλά ετήσια έξοδα διαχείρισης (από 0,05% έως 

0,11%). Αντίθετα τα ετήσια έξοδα διαχείρισης στα μοχλευμένα ETF κυμαίνονται από 

0,89% έως 0,95%. 

 

5.2 Αποδόσεις S&P500 και ETF 
 

Ο δείκτης S&P 500 ακολουθεί ανοδική πορεία για τα έξι αυτά χρόνια, 

επομένως ένας επενδυτής που θα είχε πάρει long θέσεις θα ήταν κερδισμένος. Ο 

δείκτης από τις 1132,99 μονάδες την 4/1/2010 καταλήγει στις 2091,70 μονάδες στις 

26/4/2016. Η σωρευτική απόδοση του ήταν 84,61%. Διαγραμματικά: 
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Διάγραμμα 11: Πορεία S&P 500 

 
 

Το SPDR S&P 500 ETF διαπραγματεύεται στις 4/1/2010 στα 113,33 δολάρια 

και καταλήγει να διαπραγματεύεται στα 208,92 δολάρια στις 26/4/2016. Η σωρευτική 

απόδοση του ήταν 84,34%. Διαγραμματικά: 

 

Διάγραμμα 12: Πορεία SPY 

 
 
 
 
Το iShares Core S&P 500 διαπραγματεύεται στις 4/1/2010 στα 113,65 δολάρια και 

καταλήγει να διαπραγματεύεται στα 210,01 δολάρια στις 26/4/2016. Η σωρευτική 

απόδοση του ήταν 84,78%. Διαγραμματικά: 
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Διάγραμμα 13: Πορεία IVV 

 
 
 
Το Vanguard 500 ETF διαπραγματεύεται στις 9/9/2010, όπου και εισάγεται από την 

Vanguard στα 50,66 δολάρια. Η προσαρμοσμένη μετά split (split-adjusted) τιμή του 

στις 26/4/2016 είναι 95,81 δολάρια, άρα η σωρευτική απόδοση του ήταν 89,12%, ο 

S&P 500 για την ίδια περίοδο είχε σωρευτική απόδοση ίση με 89,43%. 

Διαγραμματικά:  
 

Διάγραμμα 14: Πορεία VOO 

 
 

 

0

50

100

150

200

250

IVV(1X)

IVV(1X)

0

20

40

60

80

100

120

VOO(1X)

VOO(1X)



55 
 

Όπως παρατηρούμε, και τα τρία 1x ETF έχουν παρόμοιες σωρευτικές 

αποδόσεις με τον S&P500. Αυτό ήταν λίγο πολύ, αναμενόμενο, καθότι ακολουθούν 

ολική αναπαραγωγή του δείκτη και έχουν και πολύ μικρά ετήσια έξοδα διαχείρισης. 

Μάλιστα το iShares Core S&P 500 έχει οριακά μεγαλύτερη σωρευτική απόδοση από 

τον δείκτη. Αυτή η υπεραπόδοση ενδεχομένως να οφείλεται σε κέρδη από τον 

δανεισμό μετοχών ή σε πιθανή διαπραγμάτευση των μεριδίων σε premium.  

 

Το ProShares Ultra S&P500 διαπραγματεύεται στις 4/1/2010 στα 39,47 

δολάρια. Η προσαρμοσμένη μετά split (split-adjusted) τιμή του στις 26/4/2016 είναι 

131,62 δολάρια, άρα η σωρευτική απόδοση του ήταν 233,46%. Διαγραμματικά:  

 

Διάγραμμα 15: Πορεία SSO 

 
 

   
Το ProShares UltraPro S&P500 διαπραγματεύεται στις 4/1/2010 στα 158,25 

δολάρια. Η προσαρμοσμένη μετά split (split-adjusted) τιμή του στις 26/4/2016 είναι 

795,48 δολάρια, άρα η σωρευτική απόδοση του ήταν 402,67%. Διαγραμματικά: 
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Διάγραμμα 16: Πορεία UPRO 

 
 
     

Όπως αναμενόταν από την θετική κίνηση του δείκτη αυτή την περίοδο, οι 

επενδυτές που επέλεξαν να αγοράσουν 2x και 3x ETF είχαν σημαντικές αποδόσεις. 

Οι αποδόσεις τους ήταν πολύ μεγαλύτερες από το διπλάσιο και τριπλάσιο αντίστοιχα 

του S&P 500 εξαιτίας του compounding effect.  
 

Το ProShares Short S&P500 διαπραγματεύεται στις 4/1/2010 στα 51,70 

δολάρια. Η προσαρμοσμένη μετά split (split-adjusted) τιμή του στις 26/4/2016 είναι 

20,06 δολάρια, άρα η σωρευτική απόδοση του ήταν -61,19%. Διαγραμματικά: 
 

Διάγραμμα 17: Πορεία SH 
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Το ProShares UltraShort S&P500 διαπραγματεύεται στις 4/1/2010 στα 33,91 

δολάρια. Η προσαρμοσμένη μετά split (split-adjusted) τιμή του στις 26/4/2016 είναι 

4,57 δολάρια, άρα η σωρευτική απόδοση του ήταν -86,52%. Διαγραμματικά: 
 

Διάγραμμα 18: Πορεία SDS 

 
 

Το ProShares UltraPro Short S&P500 διαπραγματεύεται στις 4/1/2010 στα 

34,53 δολάρια. Η προσαρμοσμένη μετά split (split-adjusted) τιμή του στις 26/4/2016 

είναι 1,37 δολάρια, άρα η σωρευτική απόδοση του ήταν -96,03%. Διαγραμματικά 

 

Διάγραμμα 19: Πορεία SPXU 
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Οι θετικές αποδόσεις του δείκτη S&P 500, όπως ήταν αναμενόμενο οδήγησαν 

τις τιμές των αντίθετων ETF σε σημαντική πτώση. Η σωρευτική απόδοση φυσικά δεν 

θα μπορούσε να ήταν -2x και -3x αντίστοιχα, καθότι δεν νοούνται αρνητικές τιμές για 

τα ETF. Σε αντίθεση με τα παράγωγα προϊόντα, η μέγιστη απώλεια για τους 

επενδυτές είναι μόνο το ύψος του κεφαλαίου που έχουν καταβάλει. 

Αυτό που παρατηρούμε ακόμα, είναι ότι οι διαχειριστές των ETF προβαίνουν 

σε split όταν η τιμή του ETF ανεβαίνει αρκετά και σε reverse split όταν πέφτει 

αρκετά. Είναι προφανές ότι θέλουν να διατηρήσουν τις τιμές σε επίπεδα που να είναι 

μεν προσιτά για πολύ μικρούς επενδυτές, αλλά χωρίς παράλληλα να πέφτουν σε 

επίπεδα penny stocks.  

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα κέρδη / ζημίες επενδυτών που 

αποφάσισαν να επενδύσουν την 1/1/2010 ολόκληρο το διαθέσιμο προς επένδυση 

ποσό τους (έστω 10.000 δολάρια για κάθε επενδυτή) σε κάθε ETF εξ' ολοκλήρου20. 

Δηλαδή ο Α επένδυσε όλο το ποσό στο SPY, ο Β όλο το ποσό στο IVV κοκ. 
 

 Διάγραμμα 20: Επένδυση 10.000$ σε κάθε ETF 

 
                                                

20 Από το διάγραμμα εξαιρέθηκε το Vanguard 500 ETF το οποίο και ξεκίνησε να διαπραγματεύεται 

στις 9/9/2010. 
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Οι επενδυτές που επέλεξαν τα 2x και 3x ETF είδαν πολύ σημαντικές αποδόσεις 

στα χαρτοφυλάκια τους. Ο υποθετικός επενδυτής που έβαλε 10.000 δολάρια στο 3x 

ETF σχεδόν πενταπλασίασε τα κεφάλαια του και είχε μέση ετήσια απόδοση ύψους 

περίπου 29,2%. Από την άλλη, οι επενδυτές που επέλεξαν αντίθετα ETF είδαν ένα 

πολύ μεγάλο μέρος του κεφαλαίου τους να εξανεμίζεται με τον υποθετικό κάτοχο του 

-3x ETF να μένει με μόλις 397,77 δολάρια. 

Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στο παραπάνω διάγραμμα, πέραν των κερδών / 

ζημιών που είχαν οι κάτοχοι των εκάστοτε ETF, είναι η μεταβλητότητα του S&P500 

στο δεύτερο μισό του 2015 και μετά που οδηγεί σε ακραίες μεταβολές στις τιμές των 

2x και κυρίως 3x ETF. 

Όσον αφορά το tracking error των ETF, αναμένουμε να υπάρχουν σημαντικές 

αποκλίσεις στα μοχλευμένα ETF λόγω του ανατοκισμού, των υψηλών εξόδων 

διαχείρισης, των επιτοκίων δανεισμού και της εμπλοκής στην αγορά παραγώγων. 

 

5.3 Μοντέλο Παλινδρόμησης  
 

Όπως και σε αρκετές έρευνες, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές περίοδοι 

διακράτησης των ETF για να αξιολογηθεί το κατά πόσο αυτά επιτυγχάνουν την 

ονομαστική μόχλευση για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι τιμές αφορούν την 

διαπραγματευόμενη αξία των μεριδίων των ETF και όχι την NAV τους.  

Επομένως, μέσω γραμμικής παλινδρόμησης του εκάστοτε ETF και του 

υποκείμενου δείκτη του θα δούμε αρχικά αν το alpha τους είναι διάφορο του μηδέν 

και αν το beta τους είναι κοντά στο ποσοστό μόχλευσης το οποίο και υπόσχονται. 

Οι χρονικές περίοδοι που θα εξεταστούν είναι μια μέρα, μια εβδομάδα (5 

διαπραγματεύσεις), ένας μήνας (21 διαπραγματεύσεις) και έξι μήνες (126 

διαπραγματεύσεις). Αναμένουμε τα μοχλευμένα ETF να μπορούν να επιτυγχάνουν 

την ονομαστική τους μόχλευση στον βραχυχρόνιο ορίζοντα, αλλά όχι σε περίοδο 

μισού έτους. Σε κάθε περίπτωση η εξίσωση της παλινδρόμησης είναι: 
 

RETF = a + b*RS&P + ε 
  
Όπου RETF η ημερήσια / εβδομαδιαία / μηνιαία / εξαμηνιαία απόδοση του ETF 

και RS&P  η ημερήσια / εβδομαδιαία / μηνιαία / εξαμηνιαία απόδοση του S&P 500. Οι 

υποθέσεις για τον συντελεστή a είναι: 
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Ηο: a = 0  &  H1: a ≠ 0 
 

και για τον συντελεστή b οι υποθέσεις είναι: 
 

Ηο: b = n  &  H1: b ≠ n 
 

Όπου n η μόχλευση την οποία το εκάστοτε ETF προσπαθεί να αναπαράγει. 

Δηλαδή 1x για τα 3 απλά ETF και -3x,-2x,-1x,+2x,+3x για τα μοχλευμένα ETF. 

Ένα επιτυχημένο ETF αναμένουμε να έχει συντελεστή a κοντά στο μηδέν και 

συντελεστή b πολύ κοντά στο n. 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα21 για τις διαφορετικές χρονικές 

περιόδους που εξετάζονται: 

 
5.4 Περίοδος Διακράτησης: Μια Ημέρα 

 
Πίνακας 7: Αποτελέσματα παλινδρόμησης των ETF για διακράτηση μιας μέρας 

ETF ΜΟΧΛΕΥΣΗ a b R2 

SPDR S&P 500 ETF (1x) 0,00000194 0,992525*** 0,992911 

iShares Core S&P 500 (1x) 0,00000308 0,993801*** 0,991678 

Vanguard 500 ETF (1x) 0,00000301 0,990865*** 0,990464 

ProShares Ultra S&P500 (2x) 0,0000927*** 1,983674*** 0,996279 

ProShares UltraPro 
S&P500 

(3x) 0,000173*** 2,962531*** 0,993693 

ProShares Short 
S&P500 

(-1x) -0,000111*** -0,995792*** 0,995271 

ProShares UltraShort 
S&P500 

(-2x) -0,000194*** -1,986725*** 0,996774 

ProShares UltraPro 
Short S&P500 

(-3x) -0,000289*** -2,963678*** 0,993213 

*Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10% 
**Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5% 
***Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1% 
 

Όπως παρατηρούμε, τα απλά 1x ETF έχουν στατιστικά σημαντικό συντελεστή 

b πολύ κοντά στο 1 και ακολουθούν την πορεία του δείκτη. Οι συντελεστές τους είναι 

από 0,99 έως 0,9938 και οι διαφορές από την μονάδα πιθανώς να οφείλονται σε 
                                                

21 Οι γραμμικές παλινδρομήσεις έγιναν με την χρήση του EViews 7. Τα αποτελέσματα των 

παλινδρομήσεων για κάθε ETF και για κάθε χρονική περίοδο διακράτησης παρατίθενται αναλυτικά 

στο παράρτημα. 
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αποκλίσεις της χρηματιστηριακής τιμής με την NAV. Ο συντελεστής a δεν είναι 

στατιστικά σημαντικός και επομένως δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική 

υπόθεση.  

Για τα δυο θετικά μοχλευμένα ETF έχουμε επίσης στατιστικά σημαντικό 

συντελεστή b ο οποίος είναι αρκετά κοντά στο 2x και 3x που είναι και η απαιτούμενη 

μόχλευση. Οι διαφορές εδώ μπορεί να οφείλονται σε αποκλίσεις της 

χρηματιστηριακής τιμής με την NAV, αλλά και σε διαχειριστικά έξοδα του ETF. Οι 

συντελεστές a είναι επίσης στατιστικά σημαντικοί και θετικοί. Μπορεί η τιμή τους να 

φαίνεται μικρή (+0,00927% και +0,0173%) για την περίοδο διακράτησης μιας μέρας, 

όμως σωρευτικά για έξι χρόνια δίνουν σημαντικές υπεραποδόσεις στους δυνητικούς 

επενδυτές.  

Στα αντίθετα ETF επίσης, οι συντελεστές b είναι στατιστικά σημαντικοί και 

αρκετά κοντά σε -1x, -2x και -3x. Και εδώ οι διαφορές μπορεί να οφείλονται σε 

αποκλίσεις της χρηματιστηριακής τιμής με την NAV και σε διαχειριστικά έξοδα του 

ETF. Οι συντελεστές a είναι και αυτοί στατιστικά σημαντικοί και αρνητικοί.  

Σε κάθε περίπτωση τα R2 είναι πολύ υψηλά για όλες τις παλινδρομήσεις και 

άρα το μοντέλο έχει πολύ καλή εφαρμογή. 

 

5.5 Περίοδος Διακράτησης: Μια Εβδομάδα 
 
Πίνακας 8: Αποτελέσματα παλινδρόμησης των ETF για διακράτηση μιας εβδομάδας 

ETF ΜΟΧΛΕΥΣΗ a b R2 

SPDR S&P 500 ETF (1x) 0,00000698 0,994014*** 0,994238 

iShares Core S&P 500 (1x) 0,0000135 0,993666*** 0,994056 

Vanguard 500 ETF (1x) 0,000000747 0,998064*** 0,992968 

ProShares Ultra S&P500 (2x) 0,000336*** 1,998877*** 0,998270 

ProShares UltraPro 
S&P500 

(3x) 0,000502** 3,008797*** 0,995949 

ProShares Short 
S&P500 

(-1x) -0,000663*** -0,993673*** 0,997035 

ProShares UltraShort 
S&P500 

(-2x) -0,001285*** -1,982812*** 0,995545 

ProShares UltraPro 
Short S&P500 

(-3x) -0,002048*** -2,964347*** 0,993029 

*Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10% 
**Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5% 
***Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1% 
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Για τα απλά 1x ETF οι συντελεστές b είναι στατιστικά σημαντικοί και ακόμα 

πιο κοντά στην μονάδα (0,993 έως 0,998) από ότι στην περίοδο διακράτησης μιας 

ημέρας. Επομένως, τα 1x ETF ακολουθούν ακόμα καλύτερα τους υποκείμενους 

δείκτες για εβδομαδιαία διακράτηση. Η διαφορά αυτή πιθανώς έχει να κάνει με το 

γεγονός, ότι όσο μεγαλώνει η περίοδος διακράτησης και αυξάνεται ή μειώνεται ο 

υποκείμενος δείκτης, τόσο λιγότερο σημαντικές είναι οι αποκλίσεις της 

χρηματιστηριακής τιμής του ETF με την NAV του. Οι συντελεστές a και πάλι δεν 

είναι στατιστικά σημαντικοί ενώ το R2 είναι ακόμα πιο υψηλό για την περίοδο 

διακράτησης μιας εβδομάδας. 

Για τα 2x και 3x ETF έχουμε στατιστικά σημαντικούς συντελεστές b, οι οποίοι 

είναι πάρα πολύ κοντά στην υποσχόμενη μόχλευση (1,998877 και 3,008797 

αντίστοιχα). Μπορούμε να πούμε ότι τα 2x και 3x ETF επιτυγχάνουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την αναμενόμενη μόχλευση τους για εβδομαδιαία περίοδο διακράτησης, 

καλύτερα από ότι στην περίπτωση της ημερήσιας διακράτησης τους. Και σε αυτή την 

περίπτωση πιθανότατα συμβαίνει αυτό επειδή όσο μεγαλώνει η περίοδος 

διακράτησης και αυξάνεται ή μειώνεται ο υποκείμενος δείκτης τόσο λιγότερο 

σημαντικές είναι οι πιθανές αποκλίσεις της χρηματιστηριακής τιμής του ETF με την 

NAV του. Οι συντελεστές a είναι και στην εβδομαδιαία διακράτηση θετικοί και 

στατιστικά σημαντικοί, ενώ και τα R2 είναι ακόμα υψηλοτέρα ερμηνεύοντας 

καλύτερα τις μεταβολές των εξαρτημένων μεταβλητών μας. 

Στα αντίθετα ETF οι συντελεστές b είναι και πάλι στατιστικά σημαντικοί και 

αρκετά κοντά σε -1x, -2x και -3x, όπως και στην περίοδο διακράτησης μια μέρας. 

Αυτό που πλέον αρχίζει και γίνεται κρίσιμο είναι οι συντελεστές a, που είναι και πάλι 

αρνητικοί και στατιστικά σημαντικοί, αλλά πλέον έχουν αυξηθεί αρκετά με το -3x 

ETF να ''χάνει'' 0,2% σε εβδομαδιαία βάση. Τα R2 είναι αρκετά υψηλά και εδώ - στα 

ίδια επίπεδα με την ημερήσια διακράτηση. 

 
5.6 Περίοδος Διακράτησης: Ένας Μήνας 

 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα παλινδρόμησης των ETF για διακράτηση ενός μήνα 
ETF ΜΟΧΛΕΥΣΗ a b R2 

SPDR S&P 500 ETF (1x) 0,0000487 0,991493*** 0,995875 

iShares Core S&P 500 (1x) 0,000101 0,987715*** 0,995264 

Vanguard 500 ETF (1x) 0,0000135 0,994727*** 0,993460 
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ProShares Ultra S&P500 (2x) 0,001795*** 1,966622*** 0,998285 

ProShares UltraPro 
S&P500 

(3x) 0,003205*** 2,917693*** 0,994535 

ProShares Short 
S&P500 

(-1x) -0,002507*** -1,014735*** 0,995996 

ProShares UltraShort 
S&P500 

(-2x) -0,004566*** -2,044512*** 0,991959 

ProShares UltraPro 
Short S&P500 

(-3x) -0,007123*** -3,070461*** 0,986971 

*Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10% 
**Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5% 
***Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1% 
 

Και στην περίοδο διακράτησης ενός μήνα οι συντελεστές b για τα 1x ETF είναι 

στατιστικά σημαντικοί και κοντά στο 1. Ωστόσο, δεν είναι τόσο κοντά όσο στην 

περίοδο διακράτησης μιας εβδομάδας. Τα a και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά.  

Για τα 2x και 3x ETF παρατηρούμε ότι τα b είναι στατιστικά σημαντικά, αλλά 

όχι τόσο κοντά στην προσδοκώμενη μόχλευση όσο στην περίοδο διακράτησης μιας 

εβδομάδας. Τα a αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο μεγάλα και επομένως τα 2x και 3x 

ETF εμφανίζουν υπεραποδόσεις.  

Στα αντίθετα ETF τα b είναι και πάλι στατιστικά σημαντικά αλλά όχι τόσο 

κοντά όσο στην εβδομαδιαία διακράτηση, ενώ τα a είναι στατιστικά σημαντικά και 

αρνητικά. Τα R2 είναι και πάλι αρκετά υψηλά για όλες τις παλινδρομήσεις. 

Όπως αναμενόταν, η αύξηση της περιόδου διακράτησης από μια εβδομάδα σε 

ένα μήνα οδηγεί σε όχι τόσο καλή αναπαραγωγή της απαιτουμένης μόχλευσης στα 

μοχλευμένα ETF. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς η περίοδος 

διακράτησης αυξάνεται σε 6 μήνες.  

 
5.7 Περίοδος Διακράτησης: Έξι Μήνες 

 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα παλινδρόμησης των ETF για διακράτηση έξι μηνών 
ETF ΜΟΧΛΕΥΣΗ a b R2 

SPDR S&P 500 ETF (1x) 0,0000174 0,995898*** 0,999957 

iShares Core S&P 500 (1x) 0,0000745 0,999511*** 0,999511 

Vanguard 500 ETF (1x) 0,000175 1,000186*** 0,999972 

ProShares Ultra S&P500 (2x) -0,001424 2,151445*** 0,999212 
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ProShares UltraPro 
S&P500 

(3x) -0,015691*** 3,409055*** 0,997526 

ProShares Short 
S&P500 

(-1x) -0,027801*** -0,827042*** 0,996164 

ProShares UltraShort 
S&P500 

(-2x) -0,066507*** -1,444518*** 0,991205 

ProShares UltraPro 
Short S&P500 

(-3x) -0,119165*** -1,862109*** 0,980962 

*Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10% 
**Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5% 
***Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1% 
 

Για τα 1x ETF οι συντελεστές b είναι στατιστικά σημαντικοί και σχεδόν 1. Τα a 

είναι και πάλι μη στατιστικά σημαντικά, ενώ τα R2 είναι υψηλότερα από κάθε άλλη 

φορά - σχεδόν 1. Είναι εμφανές ότι για περίοδο διακράτησης μισού έτους τα μη 

μοχλευμένα ETF ακολουθούν πιστά τον δείκτη S&P500. Οι αποκλίσεις είναι σχεδόν 

μηδενικές καθότι οι διαφορές της χρηματιστηριακής τιμής των ETF με την NAV τους 

είναι αμελητέα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ και οι διαχειριστικές αμοιβές 

είναι πολύ μικρές για να επιφέρουν αποκλίσεις. Το γεγονός ότι σε όλες τις 

παλινδρομήσεις τα a των 1x ETF ήταν μη στατιστικά σημαντικά - πρακτικά μηδέν, 

είναι θετικό καθότι οι επενδυτές δεν αναμένουν από τα ETF αυτά υπεραποδόσεις 

(όπως θα περίμεναν από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο), αλλά πλήρη αντιγραφή του δείκτη 

S&P500.   

Για τα 2x και 3x ETF παρατηρούμε ότι τα b είναι στατιστικά σημαντικά, αλλά 

διαφέρουν από την προσδοκώμενη μόχλευση με τιμές 2,15 και 3,40 αντίστοιχα. 

Αντίθετα, τα a είναι αρνητικά και για τα δύο και μάλιστα για το ProShares UltraPro 

S&P500 αρκετά υψηλό (-1,5%). Το a του ProShares Ultra S&P500 είναι μη 

στατιστικά σημαντικό. Η υψηλότερη από το αναμενόμενο μόχλευση είναι απόρροια 

του compounding effect το οποίο και όπως γνωρίζουμε ισχυροποιείται σε μεγάλες 

χρονικές περιόδους. Αντίθετα, το αρνητικό a πιθανότατα έχει να κάνει με τα 

διαχειριστικά κόστη, τα κόστη δανεισμού, αλλά και με το κόστος που έχουν οι 

πράξεις επί παραγώγων. Τα R2 είναι και πάλι αρκετά υψηλά. 

Για τα αντίθετα ETF βλέπουμε ότι τα b τους είναι στατιστικά σημαντικά, αλλά 

διαφέρουν σημαντικά από την υποσχόμενη μόχλευση. Και πάλι πιθανότατα αυτό 

οφείλεται στην μεγάλη περίοδο διακράτησης και το tracking error που επιφέρει το 

compounding effect. Τα a είναι στατιστικά σημαντικά και αρκετά αρνητικά και πάλι 

πιθανότατα λόγω διαχειριστικών εξόδων και πράξεων επί παραγώγων. 
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5.8 Συμπεράσματα 
 

Είναι παραπάνω από προφανές ότι ενώ τα 1x ETF προσομοιώνουν πολύ καλά 

την απόδοση του S&P500 σε διάστημα 6 μηνών, τα μοχλευμένα ETF δεν το κάνουν. 

Κύριος παράγοντας που τα επηρεάζει είναι το compounding effect, του οποίου η 

επίδραση είναι πλέον μεγάλη και επηρεάζει τις αποδόσεις των επενδυτών. Ωστόσο, 

βάσει των παραπάνω στοιχείων μπορούμε να πούμε ότι η απόδοση των μοχλευμένων 

ETF είναι πολύ καλή σε διάστημα διακράτησης μιας εβδομάδας και ικανοποιητική σε 

διάστημα διακράτησης ενός μήνα - αυτός θα πρέπει να είναι και ο ορίζοντας 

επένδυσης των επενδυτών στα μοχλευμένα ETF. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι 

ότι τα συγκεκριμένα ETF που επιλέχθηκαν διαπραγματεύονται στο NYSE και έχουν 

πολύ μεγάλες NAV συγκριτικά με άλλα ETF, ενώ εμφανίζουν και πολύ μεγάλη 

ρευστότητα, αλλά και η αγορά παραγώγων των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη 

S&P500 είναι οργανωμένη. ETF που δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά22 είναι πολύ 

πιθανό να μην μπορούν να επιτύχουν τις αποδόσεις που υπόσχονται και να 

εμφανίζουν μεγάλο tracking error, ακόμα και στον βραχυχρόνιο ορίζοντα. Τέλος, 

πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάλυση σίγουρα έπαιξε και το γεγονός ότι ETF και 

υποκείμενος δείκτης διαπραγματεύονται ακριβώς τις ίδιες ώρες. Οι Tang et al (2014) 

έδειξαν ότι σε περίπτωση που ETF και υποκείμενοι δείκτες διαπραγματεύονται σε 

τελείως διαφορετικές ώρες, το b των ETF είναι σημαντικά μικρότερο από το 

προσδοκώμενο και άρα οι επενδυτές έχουν μικρότερη έκθεση (under-exposure) στον 

δείκτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Η αγορά παραγώγων έχει μεγαλύτερα κόστη σε περίπτωση που οι υποκείμενοι δείκτες δεν 

εμφανίζουν υψηλή ρευστότητα ή έχουν υψηλή μεταβλητότητα. Ακόμα, όσο πιο μεγάλη η μόχλευση 

του ETF τόσο μεγαλύτερα είναι τα κόστη για να την επιτύχει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ TRACKING ERROR ΤΩΝ ETF 

 
6.1 Συνολικό Tracking Error 
 

Το tracking error των μοχλευμένων ETF, όπως είναι γνωστό, οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στο compounding effect, αλλά και στις ικανότητες του μάνατζμεντ που το 

διαχειρίζεται και προσπαθεί να επιτύχει την υποσχόμενη μόχλευση. Η ύπαρξη 

υψηλού tracking error δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το μάνατζμεντ έχει κάνει κακή 

δoυλειά, αλλά ίσως απλά να οφείλεται στην πορεία του δείκτη (υψηλή 

μεταβλητότητα - υψηλό tracking error). Στην συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να 

απομονώσουμε το tracking error που δημιουργείται από το  compounding effect ώστε 

να αξιολογήσουμε κατά πόσο το μάνατζμεντ είναι επιτυχημένο στην αναπαραγωγή 

του πολλαπλάσιου των αποδόσεων του δείκτη ή όχι. 

 

Κατά τους Charupat and Miu (2014) το tracking error ενός ETF για μια περίοδο Ν 

ημερών είναι: 

 
όπου n η μόχλευση, it-1,t η απόδοση του υποκείμενου δείκτη μεταξύ των ημερών 

t-1 και t και rt,t+N η απόδοση του ETF για την περίοδο διακράτησης. 

Η διαφορά αυτή της απόδοσης του ETF από το πολλαπλάσιο της απόδοσης του 

δείκτη οφείλεται τόσο στο compounding effect, όσο και στην ικανότητα του 

μάνατζμεντ να επιτύχει την απαιτούμενη μόχλευση. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται το tracking error για τα ETF23 στις 

διαφορετικές εξαμηνιαίες περιόδους διακράτησης: 
 

Πίνακας 11: Tracking Error 1 για τα ETF ανά εξάμηνο 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ SPY 1X IVV 1X SSO 2X UPRO 3X SH -1X SDS -2X SPXU -3X 

23/4/2010 - 
21/10/2010 0,000201 0,000774 - 0,012696 -0,043923 -0,03715 -0,09522 -0,17576 

22/10/2010 - 
21/4/2011 -0,00064 -0,00074 0,0200448 0,0519854 -0,00234 0,011793 0,03663 

                                                
23 Στην ανάλυση δεν συμμετέχει το VOO επειδή εισήχθη αργότερα από την 1/1/2010. 
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25/4/2011 - 
20/10/2011 0,000619 0,000909 -0,011695 -0,039956 -0,04511 -0,12344 -0,23872 

21/10/2011 - 
23/4/2012 -0,00033 -0,00027 0,0102988 0,0122824 -0,01455 -0,01811 -0,01467 

24/4/2012 - 
19/10/2012 -0,00022 -0,00053 0,0062341 -0,000903 -0,020434 -0,04135 -0,06258 

22/10/2012 - 
25/4/2013 -0,00052 0,001568 0,0203207 0,043318 -0,009787 -0,00893 -0,00257 

26/4/2013 - 
23/10/2013 -0,00046 0,000466 0,0160745 0,0311913 -0,008781 -0,0075 0,00067 

24/10/2013 - 
25/4/2014 0,000129 0,000354 0,01063 0,0133525 -0,013692 -0,022022 -0,02999 

28/4/2014 - 
23/10/2014 -0,00053 0,000192 0,007418 0,0071641 -0,014574 -0,02814 -0,04046 

24/10/2014 - 
27/4/2015 0,000217 0,00027 0,0095146 0,013416 -0001378 -0,02006 -0,02526 

28/4/2015 - 
23/10/2015 0,000546 -0,00085 -0,000448 -0,020322 -0,028394 -0,0658 -0,11654 

26/10/2015 - 
26/4/2016 -0,00118 -0,0015 -0,005044 -0,018923 -0,024812 -0,057504 -0,10151 

 
 

Από τον πίνακα παρατηρούμε, ότι τα δυο 1x ETF εμφανίζουν πολύ μικρά 

tracking errors για όλες τις εξαμηνιαίες περιόδους διακράτησης. Το μεγαλύτερο 

tracking error ήταν της τάξης του -0,1%. Αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς δεν 

εμφανίζουν compounding effect και η διαχείριση τους είναι παθητική. Τα θετικά 

μοχλευμένα ETF έχουν περιόδους που εμφανίζουν τόσο αρνητικά όσο και θετικά 

tracking error με τις εξαμηνιαίες αποκλίσεις να κυμαίνονται μεταξύ -3,99% έως 

+5,19%. Αυτές οι αποκλίσεις αναμφίβολα οφείλονται στο compounding effect. Τα 

αντίθετα ETF εμφανίζουν ως επί το πλείστον αρνητικά tracking errors. Το SH (-1x) 

εμφανίζει μικρότερα κατ' απόλυτη τιμή, αλλά σταθερά αρνητικά tracking errors. Στα -

2x και -3x ETF έχουμε περιόδους με πολύ αρνητικές αποκλίσεις. Στο εξάμηνο   

25/4/2011 - 20/10/2011 το SPXU -3X είχε απόδοση μόλις 3,49% ενώ ο S&P500 είχε 

απόδοση -9.12% οδηγώντας σε ΤΕ1 ίσο με -23,87%. Είναι φανερό ότι τα αντίθετα 

ETF δημιουργούν αρνητικές αποκλίσεις ενώ στα θετικά μοχλευμένα ETF έχουμε 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές αποκλίσεις αναλόγως την περίοδο διακράτησης. 

Στο εξάμηνο 23/4/2010 - 21/10/2010 όλα τα μοχλευμένα ETF εμφανίζουν 

αρνητικό tracking error από -1,2% έως -17,57%. Στο εξάμηνο αυτό o S&P500 

εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα με ισχυρή μείωση, αλλά και αύξηση μετά όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 21: Πορεία S&P 500 από 23/4/2010 έως 21/10/2010 

 
 

Η υψηλή μεταβλητότητα,  όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 

πρώτο εξάμηνο του 2009 οδήγησε όλα τα μοχλευμένα ETF ανεξαρτήτως ύψους 

μόχλευσης σε αρνητικά tracking error. To ίδιο ισχύει και για την περίοδο 25/4/2011 - 

20/10/2011, όπου και πάλι όλα τα ETF είχαν αρνητικά tracking error. Διαγραμματικά: 

 
Διάγραμμα 22: Πορεία S&P 500 από 25/4/2011 έως 20/10/2011 

 
 

Η υψηλή μεταβλητότητα, όπως είδαμε και στην θεωρία αλλά και πρακτικά, 

υπονομεύει τις αποδόσεις των μοχλευμένων ETF. Αντίθετα, στο εξάμηνο 22/10/2010 

- 21/4/2011 τα μοχλευμένα ETF, πλην του SH (-1x) που είχε οριακά αρνητικό 
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tracking error - πολύ κοντά όμως στο μηδέν, είχαν θετικές αποκλίσεις. 

Διαγραμματικά: 

 

Διάγραμμα 23: Πορεία S&P 500 από 22/10/2010 έως 21/4/2011 

 
 

Ο δείκτης εμφανίζει ισχυρά ανοδική κίνηση, κάτι που όπως γνωρίζουμε, οδηγεί 

σε θετικά tracking errors λόγω του ανατοκισμού.  Στην συνέχεια, θα επιχειρήσουμε 

να απομονώσουμε το compounding effect από το tracking error. 

 

6.2 Tracking Error Χωρίς Compounding Effect 
 

 Οι Charupat and Miu (2014) ορίζουν το tracking error που δεν οφείλεται σε 

ανατοκισμούς ως: 

 
 όπου n η μόχλευση, it-1,t η απόδοση του υποκείμενου δείκτη μεταξύ των ημερών t-1 

και t και rt,t+N η απόδοση του ETF για την περίοδο διακράτησης. Βάσει αυτού του 

τύπου θα εκτιμηθεί το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μοχλευμένα ETF. Για τα 1x 

ETF δεν υπολογίζεται το ΤΕ2 καθότι είναι ακριβώς το ίδιο με το ΤΕ1.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται το tracking error που δεν οφείλεται στο 

compounding effect για τα μοχλευμένα και μόνο ETF στις διαφορετικές εξαμηνιαίες 

περιόδους διακράτησης. 

 
Πίνακας 12: Tracking Error 2 για τα μοχλευμένα ETF ανά εξάμηνο 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ SSO 2X UPRO 3X SH -1X SDS -2X SPXU -3X 

23/4/2010 - 
21/10/2010 0,0088947  0,01738459  -0,0134341   -0,023515 -0,032872  

22/10/2010 - 
21/4/2011 0,011732  0,0282142  -0,0115106  -0,016262  -0,020319  

25/4/2011 - 
20/10/2011 0,009871  0,0152699  -0,0154912  -0,028683  -0,041147  

21/10/2011 - 
23/4/2012 0,015974  0,0340175  -0,0133332  -0,018454  -0,022698  

24/4/2012 - 
19/10/2012 0,013932 0,0232202  -0,0139178  -0,023087  -0,028699  

22/10/2012 - 
25/4/2013  0,018127 0,0382193  -0,0132665  -0,020448  -0,027536  

26/4/2013 - 
23/10/2013  0,013888 0,0259064  -0,0120753  -0,018313  -0,022644  

24/10/2013 - 
25/4/2014  0,013262 0,0222872  -0,0120712  -0,018121  -0,024039  

28/4/2014 - 
23/10/2014  0,01144 0,0199288  -0,0112787  -0,01899  -0,02363  

24/10/2014 - 
27/4/2015  0,011903 0,0219744  -0,0127398  -0,018186  -0,023924  

28/4/2015 - 
23/10/2015  0,013411 0,0201319  -0,0139512  -0,02246  -0,030409  

26/10/2015 - 
26/4/2016 0,008041  0,0201701  -0,0120472  -0,019996  -0,028483  

 

Όπως είναι εμφανές από τον πίνακα, αφαιρώντας το compounding effect τα 

tracking error των εξαμηνιαίων περιόδων μειώνονται πάρα πολύ. Είναι επομένως 

προφανές ότι το compounding effect συνιστά με διαφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του 

tracking error ενός μοχλευμένου ETF. Τώρα όσον αφορά τα tracking error που 

οφείλονται σε άλλα αίτια, παρατηρούμε ότι τα θετικά μοχλευμένα ETF εμφανίζουν 

θετικά, αλλά κοντά στο μηδέν, tracking error. Αντιθέτως, όλα ανεξαιρέτως τα 

αντίθετα ETF έχουν αρνητικά tracking errors για όλες τις εξαμηνιαίες περιόδους. Μια 

εξήγηση για αυτό το πράγμα είναι, ότι πολλές φορές ο δανεισμός χρεογράφων είναι 

αρκετά πολυέξοδος και έτσι το μάνατζμεντ έχει σημαντικά κόστη. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι για όλες τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους ισχύει: 

│TE2 SH (-1X)│< │TE2  SDS (-2X)│ < │TE2  SPXU (-3X)│ 
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Δηλαδή το tracking error αυξάνει με την μόχλευση. Αυτό είναι απολύτως 

λογικό και αναμενόμενο γιατί απαιτείται μεγαλύτερη έκθεση σε παράγωγα προϊόντα 

και άρα μεγαλύτερα κόστη. Συνολικά, τα αντίθετα ETF εμφάνισαν πολύ χειρότερα 

tracking errors συγκριτικά με τα θετικά μοχλευμένα ETF. Παρόμοια αποτελέσματα 

μεταξύ θετικής και αρνητικής μόχλευσης σε ETF βρήκαν και οι Guo and Leung 

(2014) σε Commodity ETF και οι Holzhauer et al (2013) σε μεγάλο δείγμα 

μοχλευμένων ETF. Όπως είχαμε δει και παραπάνω, το ύψος της ημερήσιας 

επανεκτίμησης του ενεργητικού που κάθε ETF οφείλει να κάνει στο τέλος της ημέρας 

είναι:  NAVo*(n2-n)*r1  Για n=2  n2-n=2 ενώ για n=-2   n2-n=6    ακόμα, για n=3     n2-

n=6 ενώ για n=-3  n2-n=12   δηλαδή τα -2x και -3x ETF έχουν πολύ μεγαλύτερες 

ημερήσιες απαιτήσεις σε επανεκτίμηση του ενεργητικού τους συγκριτικά με τα 2x και 

3x ETF κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερα κόστη και εξηγεί εν μέρη τα αρνητικά 

tracking error που εμφανίζουν όλα τα αντίθετα ETF. 

Όσον αφορά την απόδοση των θετικά μοχλευμένων ETF είναι εμφανές ότι 

ακόμα και αφαιρώντας τον παράγοντα του ανατοκισμού, ο οποίος αναμφίβολα είναι 

και ο σημαντικότερος αναφορικά με το tracking error, υπάρχουν οριακά θετικά και 

όχι αρνητικά, όπως ίσως θα περιμέναμε, tracking errors. Οι Bansal and Marshall 

(2015) βρήκαν επίσης θετικά tracking errors προερχόμενα από τον παράγοντα του 

μάνατζμεντ για το SSO (2x). Πιο συγκεκριμένα, χωρίζοντας την περίοδο από 11/2011 

έως 10/2014 σε μηνιαίες περιόδους διακράτησης και απομονώνοντας το 

compounding effect, αλλά και το κόστος από επιτόκια δανεισμού, βρίσκουν ότι η 

επίδραση του μάνατζμεντ επιφέρει θετικά tracking errors στο SSO σε 31 από τους 36 

μήνες.   

Για την γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ μοχλευμένου ETF και υποκειμένου 

δείκτη απομονώνοντας την επίδραση του compounding effect οι Charupat and Miu 

(2014) προτείνουν το εξής μοντέλο: 
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Μια τέτοια ανάλυση όμως ξεφεύγει από τα πλαίσια μια διπλωματικής εργασίας. 
 

6.3 Συμπεράσματα  
 

Τα απλά 1x ETF τα οποία εξετάστηκαν (SPY & IVV) μπορούμε να πούμε ότι 

αντιγράφουν πιστά την κίνηση του S&P500 καθώς το tracking error τους για όλες τις 

εξαμηνιαίες περιόδους διακράτησης είναι χαμηλό και πολύ κοντά στο μηδέν. Τα 

ευρήματα αυτά είναι αναμενόμενα, τα συγκεκριμένα ETF είναι ολικής αναπαραγωγής 

ETF (Physical ETF) που επενδύουν σε μια αγορά με πολύ μεγάλο βάθος και 

ρευστότητα. Σε διαφορετική περίπτωση πιθανώς να βλέπαμε αντίθετη εικόνα. Οι 

επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν ETF οφείλουν να αξιολογούν αυτά τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς αλλά και το κατά πόσο το κάθε ETF καταφέρνει μέχρι 

στιγμής να αντιγράψει πιστά έναν δείκτη ή κάποιο εμπόρευμα. 

Στα μοχλευμένα ETF, το συνολικό tracking error, θετικό ή αρνητικό είναι 

αρκετά μεγάλο στον εξαμηνιαίο χρονικό ορίζοντα, κάτι που κάνει τις αποδόσεις τους 

να διαφέρουν σημαντικά από αυτό που ένας αδαής επενδυτής ενδεχομένως να 

περίμενε. Ο ανατοκισμός είναι και η κύρια αιτία δημιουργίας τους, καθώς όπως 

παρατηρούμε σε περιόδους με υψηλή μεταβλητότητα τα tracking error είναι 

αρνητικά, ενώ σε περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας και εμφάνισης συγκεκριμένης 

τάσης στην αγορά είναι θετικά. Κατά μέσο όρο τα αντίθετα ETF εμφανίζουν πιο 

αρνητικά συνολικά tracking error από τα θετικά μοχλευμένα ETF. 

Αφαιρώντας την επίδραση του ανατοκισμού στα μοχλευμένα ETF τα tracking 

error μειώνονται σημαντικά. Όπως αναμενόταν και από την θεωρία, το μεγαλύτερο 

κομμάτι του tracking error οφείλεται στο compounding effect και είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας που θα κρίνει αν το συνολικό tracking error είναι θετικό ή 

αρνητικό. Αφαιρώντας την επίδραση του ανατοκισμού όλα τα αντίθετα ETF έχουν 

αρνητικά tracking error, τα οποία και είναι μεγαλύτερα όσο αυξάνεται η μόχλευση 

τους. Το κόστος επίτευξης της μόχλευσης είναι εμφανές ότι κοστίζει και έχει άμεση 

αρνητική επίπτωση στις αποδόσεις που έχουν οι επενδυτές, ασχέτως compounding 

effect και κίνησης του δείκτη. Τα θετικά μοχλευμένα ETF από την άλλη, έχουν 

οριακά θετικά tracking error ακόμα και αφότου αφαιρεθεί η επίδραση του 

ανατοκισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν 

μοχλευμένα ETF θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι τα προϊόντα αυτά θα τους δώσουν 

την υποσχόμενη μόχλευση και αποδόσεις στον βραχυχρόνιο και όχι στον 
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μακροχρόνιο ορίζοντα, όπως στην εξεταζόμενη περίοδο των έξι μηνών, όπου και 

είναι πολύ πιθανό οι αποδόσεις τους να διαφέρουν σημαντικά από το προσδοκώμενο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

SHORT SELLING ΖΕΥΓΟΥΣ -n & +n ETF 
 

Η επένδυση σε ETF δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να αναπτύξουν 

όποια στρατηγική επιθυμούν, καθώς η διαπραγμάτευση τους είναι συνεχής και σε 

πληθώρα υποκείμενων μέσων. Ίσως η δημοφιλέστερη στρατηγική είναι αυτή του 

πυρήνα-δορυφόρου (core-satellite), σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο ποσοστό  

ενός χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ETF καθιστώντας το έτσι τον πυρήνα της 

επένδυσης και παράλληλα, ο επενδυτής προβαίνει σε μικρότερες επενδύσεις σε 

άλλους τίτλους οι οποίοι λειτουργούν ως δορυφόροι. Έτσι εξασφαλίζεται για ένα 

σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου η απόδοση του δείκτη αναφοράς.    

 

7.1 Κεντρική Ιδέα 
 

Η ύπαρξη tracking error και η διάβρωση της αξίας των μοχλευμένων ETF σε 

συνάρτηση με τον χρόνο και τη μεταβλητότητα θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία 

για κέρδος ασχέτως της ανόδου ή πτώσης της αγοράς. Μια τέτοια στρατηγική είναι η 

ταυτόχρονη ανοικτή πώληση ενός ζεύγους αντίθετα μοχλευμένων ETF (πχ -2x & 

+2x, -3x & +3x), τα οποία αναπαράγουν αποδόσεις του ίδιου υποκείμενου δείκτη. 

Είναι σύνηθες η απόδοση των ETF αυτών να είναι μικρότερη από το πολλαπλάσιο 

της απόδοσης του δείκτη. Με το ταυτόχρονο σορτάρισμα ενός -n και + n ETF, η 

όποια θετική ή αρνητική απόδοση του δείκτη στον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης 

και άρα και του +n ETF θα εξουδετερωθεί από το -n ETF και αυτό που θα μείνει ως 

απόδοση στον επενδυτή θα είναι το tracking error των ETF, ασχέτως εάν ο δείκτης 

έχει άνοδο ή πτώση. Φυσικά η συγκεκριμένη στρατηγική δεν είναι arbitrage καθότι 

όπως είδαμε σε περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας και υψηλής ανόδου ή πτώσης 

του δείκτη τα ETF έχουν μεγαλύτερες από το αναμενόμενο αποδόσεις και άρα μια 

τέτοια στρατηγική θα οδηγούσε σε ζημίες. 
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Ας πάρουμε για παράδειγμα και πάλι την απόδοση του δείκτη S&P 500 από 

αρχές Ιανουαρίου 2009 έως αρχές Μαΐου 2009 καθώς και την απόδοση των SSO (2x) 

και SDS (-2x). 

 
Πηγή: Little, Patricia Knain. “Inverse and Leveraged ETFs: Not Your Father’s ETF.” The 

Journal of Index Investing, Vol. 1, No. 1 (2010) 

 

H ανοικτή πώληση του SSO για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα έδινε 

απόδοση προ κόστους δανεισμού και εξόδων διατήρησης λογαριασμού περιθωρίου 

3,79% και η ανοικτή πώληση του SDS θα έδινε απόδοση προ κόστους δανεισμού και 

εξόδων διατήρησης λογαριασμού περιθωρίου 15,83%. Επομένως, ο επενδυτής που θα 

σόρταρε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 50% SSO και 50% SDS, θα είχε 

απόδοση 9,81% στους πέντε αυτούς μήνες ήτοι 25,18% σε ετήσια βάση. Η 

στρατηγική αυτή προφανώς και δεν είναι δεσμευτική αναφορικά με τον χρονικό 

ορίζοντα μιας και ο επενδυτής μπορεί να καλύψει ανά πάσα στιγμή τις θέσεις του 

κλειδώνοντας κάποιο κέρδος. Φυσικά, η πολύ μεγάλη απόδοση αυτή στο 

συγκεκριμένο πεντάμηνο είναι απόρροια της υψηλής μεταβλητότητας που εμφάνισε ο 

δείκτης την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε διαφορετικές συνθήκες η στρατηγική 

ίσως έδινε μηδενική ή αρνητική απόδοση. Για να αξιολογήσουμε πως θα απέδιδε η 

συγκεκριμένη στρατηγική στα μοχλευμένα ETF της περιόδου 1/2010 - 4/2016 που 
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εξετάστηκε και παραπάνω θα υποθέσουμε ανοικτή πώληση ενός χαρτοφυλακίου24 

αποτελούμενο από 50% SSO (2x) και 50% SDS (-2x) και ενός χαρτοφυλακίου 

αποτελούμενο από 50% UPRO (3x) και 50% SPXU (-3x) για χρονικές περιόδους 

ενός μήνα και έξι μηνών. H ανοικτή πώληση ενός ζεύγους -1x και 1x ETF δεν θα είχε 

νόημα καθώς όπως είδαμε τα μη μοχλευμένα ETF εμφανίζουν μικρά tracking error, 

ως εκ τούτου το ζεύγος SPY και SH δεν θα εξεταστεί. Η απόδοση του σορταρίσματος 

του ζεύγους UPRO (3x) και SPXU (-3x) αναμένουμε να είναι μεγαλύτερη αυτής του 

ζεύγους SSO (2x) και  SDS (-2x) καθώς στην θεωρία όσο μεγαλώνει η απόλυτη τιμή 

της μόχλευσης τόσο αυξάνεται και το tracking error. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατίθενται οι μηνιαίες αποδόσεις σορταρίσματος των SSO (2x) και SDS (-2x) για 

την εξεταζόμενη χρονική περίοδο: 

 

7.2 Μηνιαίες Αποδόσεις Ανοικτής Πώλησης SSO & SDS 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 
1/2010-2/2010 0,00595926 
2/2010-3/2010 -0,0041266 
3/2010-4/2010 -0,0003281 
4/2010-5/2010 -0,0122345 
5/2010-6/2010 0,01221396 
6/2010-7/2010 0,00964104 
7/2010-8/2010 0,00277736 
8/2010-9/2010 -0,0006858 
9/2010-10/2010 0,00134471 

10/2010-11/2010 0,00253014 
11/2010-12/2010 -0,0011367 
12/2010-1/2011 0,00083075 
1/2011 -2/2011 0,00121729 
2/2011-3/2011 0,00685162 
3/2011-4/2011 0,00063284 
4/2011-5/2011 0,00223627 
5/2011-6/2011 0,00392062 
6/2011-7/2011 0,00055861 
7/2011-8/2011 -0,0215626 
8/2011-9/2011 0,01243465 
9/2011-10/2011 0,01157117 

10/2011-11/2011 0,01392372 
11/2011-12/2011 0,01178663 

                                                
24 Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικό βάρος για κάθε ETF από το 50%, καθώς και άλλα 

ζεύγη ETF. 
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12/2011-1/2011 -0,0047993 
1/2012 -2/2012 -0,0002652 
2/2012-3/2012 0,00290774 
3/2012-4/2012 0,00351884 
4/2012-5/2012 0,00080337 
5/2012-6/2012 0,00719828 
6/2012-7/2012 0,00389828 
7/2012-8/2012 -0,0014325 
8/2012-9/2012 0,0002731 
9/2012-10/2012 0,00346601 

10/2012-11/2012 0,00331328 
11/2012-12/2012 0,00032926 
12/2012-1/2013 0,00067743 
1/2013 -2/2013 0,00261506 
2/2013-3/2013 -0,0030854 
3/2013-4/2013 0,00335699 
4/2013-5/2013 -0,000909 
5/2013-6/2013 0,00302829 
6/2013-7/2013 -0,005429 
7/2013-8/2013 0,00203416 
8/2013-9/2013 0,00110862 
9/2013-10/2013 0,00223246 

10/2013-11/2013 -0,0001637 
11/2013-12/2013 0,00172935 
12/2013-1/2014 0,00251766 
1/2014 -2/2014 0,00183209 
2/2014-3/2014 0,00223829 
3/2014-4/2014 0,00331947 
4/2014-5/2014 0,00037904 
5/2014-6/2014 0,00047299 
6/2014-7/2014 0,00143659 
7/2014-8/2014 0,00249871 
8/2014-9/2014 0,00173588 
9/2014-10/2014 0,00586043 

10/2014-11/2014 -0,0052732 
11/2014-12/2014 0,00539034 
12/2014-1/2015 0,00395702 
1/2015 -2/2015 0,00158409 
2/2015-3/2015 0,0027344 
3/2015-4/2015 0,00107697 
4/2015-5/2015 0,00253535 
5/2015-6/2015 0,00205111 
6/2015-7/2015 0,00293992 
7/2015-8/2015 -0,0104548 
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8/2015-9/2015 0,0081765 
9/2015-10/2015 -0,0051698 

10/2015-11/2015 0,00266692 
11/2015-12/2015 0,00768524 
12/2015-1/2016 -0,0032072 
1/2016-2/2016 0,0041483 
2/2016-3/2016 0,00111528 
3/2016-4/2016 0,00078773 

 

Όπως παρατηρούμε, στους περισσότερους μήνες αυτή η στρατηγική δίνει 

θετικές αποδόσεις. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι αποδόσεις αυτές είναι κάτω 

από 1% για ένα μήνα κάτι που σημαίνει, ότι αν συνυπολογιστούν κόστη δανεισμού 

των ETF και πιθανά έξοδα διατήρησης λογαριασμού περιθωρίου η πραγματική 

απόδοση του επενδύτη θα είναι ακόμα μικρότερη. Σωρευτικά για τα έξι χρόνια και 

τους τέσσερις μήνες διακράτησης η απόδοση ενός επενδυτή θα ήταν μόλις 13,95% - 

δηλαδή 2,1% ετήσια απόδοση.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εξαμηνιαίες αποδόσεις σορταρίσματος 

των SSO (2x) και SDS (-2x) για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο: 

 

7.3 Εξαμηνιαίες Αποδόσεις Ανοικτής Πώλησης SSO & SDS 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 
5/2010-10/2010 0,053959 
11/2010-4/2011 -0,01592 
5/2011-10/2011 0,067565 
11/2011-4/2012 0,003906 
5/2012-10/2012 0,017556 
11/2012-4/2013 -0,00569 
5/2013-10/2013 -0,00429 
11/2013-4/2014 0,005696 
5/2014-10/2014 0,010361 
11/2014-4/2015 0,005273 
5/2015-10/2015 0,033124 
11/2015-4/2016 0,031274 

 

Και εδώ οι αποδόσεις της ανοικτής πώλησης του συγκεκριμένου ζεύγους ETF 

είναι τις περισσότερες φορές θετικές. Λόγω της μεγαλύτερης διακράτησης έχουμε και 

μεγαλύτερες αποδόσεις, οι οποίες φτάνουν τα 5,4% και 6,7% για κάποια εξάμηνα. 

Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο 5/2010 έως 10/2010 που, όπως είδαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο δείκτης εμφάνισε υψηλή μεταβλητότητα και όλα τα ETF 
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ανεξαρτήτως πρόσημου μόχλευσης εμφάνισαν αρνητικές αποδόσεις, η απόδοση της 

στρατηγικής αυτής ήταν 5,4%, ενώ και την περίοδο 5/2011 έως 10/2011, όπου 

υπήρξε μεγάλη μεταβλητότητα, είχαμε απόδοση της στρατηγικής 6,75%. Αντίθετα, 

το εξάμηνο 11/2010 έως 4/2011, όπου όλα τα ETF εμφάνισαν θετικά tracking errors 

λόγω της έντονα ανοδικής πορείας του S&P500, η στρατηγική μας είχε την χειρότερη 

απόδοση με -1,59%. Σωρευτικά για τα έξι χρόνια και τους τέσσερις μήνες 

διακράτησης η απόδοση ενός επενδυτή θα ήταν 21,87% - δηλαδή 3,17% ετήσια 

απόδοση, μεγαλύτερη από την μηνιαία διακράτηση καθότι τα tracking errors, όπως 

είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια, αυξάνονται για μεγαλύτερη περίοδο διακράτησης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι μηνιαίες αποδόσεις σορταρίσματος των 

UPRO (3x) και SPXU (-3x) για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο: 

 

7.4 Μηνιαίες Αποδόσεις Ανοικτής Πώλησης UPRO & SPXU 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 
1/2010-2/2010 0,012721 
2/2010-3/2010 -0,0160527 
3/2010-4/2010 -0,003305 
4/2010-5/2010 -0,0268364 
5/2010-6/2010 0,024428 
6/2010-7/2010 0,0203903 
7/2010-8/2010 0,0076662 
8/2010-9/2010 -0,0064647 
9/2010-10/2010 0,0013376 

10/2010-11/2010 0,0045983 
11/2010-12/2010 -0,0027542 
12/2010-1/2011 -0,0004863 
1/2011 -2/2011 0,0035306 
2/2011-3/2011 0,011826 
3/2011-4/2011 -0,0003904 
4/2011-5/2011 0,0049076 
5/2011-6/2011 0,0068346 
6/2011-7/2011 0,0009541 
7/2011-8/2011 -0,0469495 
8/2011-9/2011 0,023966 
9/2011-10/2011 0,0256082 

10/2011-11/2011 0,0308469 
11/2011-12/2011 0,0242273 
12/2011-1/2011 -0,0103276 
1/2012 -2/2012 -0,0007717 
2/2012-3/2012 0,0021404 
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3/2012-4/2012 0,0066416 
4/2012-5/2012 0,0048878 
5/2012-6/2012 0,0109014 
6/2012-7/2012 0,008005 
7/2012-8/2012 -0,0044922 
8/2012-9/2012 -0,0004 
9/2012-10/2012 0,004988 

10/2012-11/2012 0,0055425 
11/2012-12/2012 0,0003077 
12/2012-1/2013 -0,0010271 
1/2013 -2/2013 0,0050599 
2/2013-3/2013 -0,0087638 
3/2013-4/2013 0,0079851 
4/2013-5/2013 -0,0034895 
5/2013-6/2013 0,0065743 
6/2013-7/2013 -0,0145019 
7/2013-8/2013 0,0038004 
8/2013-9/2013 0,0022893 
9/2013-10/2013 0,0035807 

10/2013-11/2013 -0,000332 
11/2013-12/2013 0,0031955 
12/2013-1/2014 0,0046539 
1/2014 -2/2014 0,0021858 
2/2014-3/2014 0,0045356 
3/2014-4/2014 0,0070547 
4/2014-5/2014 -0,0004355 
5/2014-6/2014 -0,0006168 
6/2014-7/2014 0,0028871 
7/2014-8/2014 0,0046272 
8/2014-9/2014 0,0026577 
9/2014-10/2014 0,0118974 

10/2014-11/2014 -0,0117244 
11/2014-12/2014 0,009644 
12/2014-1/2015 0,0073755 
1/2015 -2/2015 0,0037731 
2/2015-3/2015 0,0051734 
3/2015-4/2015 0,0010392 
4/2015-5/2015 0,0050184 
5/2015-6/2015 0,0031526 
6/2015-7/2015 0,0055056 
7/2015-8/2015 -0,02465 
8/2015-9/2015 0,0176964 
9/2015-10/2015 -0,0122091 

10/2015-11/2015 0,0060944 
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11/2015-12/2015 0,013295 
12/2015-1/2016 -0,0100199 
1/2016-2/2016 0,0124692 
2/2016-3/2016 -0,00341 
3/2016-4/2016 0,0015451 

 

Και πάλι η στρατηγική αυτή δίνει περισσότερες θετικές αποδόσεις. Σωρευτικά 

για τα έξι χρόνια και τους τέσσερις μήνες διακράτησης η απόδοση ενός επενδυτή θα 

ήταν 21,68% - δηλαδή 3,14% ετήσια απόδοση.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εξαμηνιαίες αποδόσεις σορταρίσματος 

των UPRO (3x) και SPXU (-3x) για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο: 

 

7.5 Εξαμηνιαίες Αποδόσεις Ανοικτής Πώλησης UPRO & SPXU 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 
5/2010-10/2010 0,109844 
11/2010-4/2011 -0,04431 
5/2011-10/2011 0,139337 
11/2011-4/2012 0,001195 
5/2012-10/2012 0,03174 
11/2012-4/2013 -0,02037 
5/2013-10/2013 -0,01593 
11/2013-4/2014 0,008318 
5/2014-10/2014 0,016649 
11/2014-4/2015 0,005922 
5/2015-10/2015 0,068434 
11/2015-4/2016 0,060217 

 

Και σε διακράτηση για εξαμηνιαίες περιόδους το σορτάρισμα των ζεύγων -3x 

και 3x ETF δίνουν ως επί το πλείστον θετικές αποδόσεις. Τις περιόδους έντονης 

μεταβλητότητας της αγοράς, όπως στις 5/2010 - 10/2010 και 5/2011 - 10/2011, η 

απόδοση είναι 10,98% και 13,93% αντίστοιχα έναντι 5,39% και 6,75% του ζεύγους -

2x και 2x. Από την άλλη, στην περίοδο 11/2010 έως 4/2011, που η αγορά κινείται 

έντονα ανοδικά, η στρατηγική αυτή οδηγεί σε ζημιές 4,43%. Σωρευτικά για τα έξι 

χρόνια και τους τέσσερις μήνες διακράτησης η απόδοση ενός επενδυτή θα ήταν 

40,56% - δηλαδή 5,52% ετήσια απόδοση. Επομένως, αναμφίβολα το σορτάρισμα του 

συγκεκριμένου ζεύγους ETF, όπως αναμενόταν, δίνει καλύτερες αποδόσεις από το 

ζεύγος -2x και 2x. Η σωρευτική απόδοση του 40,56% φαίνεται μικρή συγκριτικά με 

το 84,34% της απόδοσης της αγοράς και της ακόμα μεγαλύτερης απόδοσης των 2x 
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και 3x ETF. Ωστόσο, αυτή η απόδοση είναι ανεξάρτητη της θετικής ή ανοδικής 

κίνησης του δείκτη και θα μπορούσε να επιτευχθεί και σε πτωτική αγορά. 

Ουσιαστικά, αυτό που καθορίζει την επιτυχία ή μη της στρατηγικής αυτής είναι η 

μεταβλητότητα του δείκτη και η ισχυρή ή μη τάση της αγοράς. Ο S&P500 ίσως να 

μην είναι ο κατάλληλος δείκτης για μια τέτοια στρατηγική, καθότι σαν δείκτης 

υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν εμφανίζει διαχρονικά πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. 

Ενδεχομένως μια παρόμοια στρατηγική να είχε ακόμα καλύτερες αποδόσεις σε έναν 

πιο ευμετάβλητο δείκτη. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση ίσως να ήταν δυσκολότερη 

η διενέργεια short selling λόγω λιγότερης ρευστότητας των αντίστοιχων ETF. 

 

7.6 Κριτική της Στρατηγικής 
 

Η παραπάνω στρατηγική, αν και αρκετά ενδιαφέρουσα, έχει κάποιους 

περιορισμούς που την κάνουν λιγότερο αποτελεσματική έως αδύνατη για κάποιους 

επενδυτές. Καταρχάς για την ανοικτή πώληση των ζεύγων μοχλευμένων ETF 

απαιτείται λογαριασμός περιθωρίου, στον οποίο οι πολύ μικροί επενδυτές δεν έχουν 

πρόσβαση. Ακόμα, σε συγκεκριμένες περιόδους ίσως είναι δύσκολη η ανοικτή 

πώληση των ETF λόγω περιορισμών ή δυσκολίας στον δανεισμό μετοχών. Σε 

μεγάλες αγορές φυσικά όπως το NYSE κάτι τέτοιο δεν είναι σύνηθες, αλλά είναι 

πιθανό να συμβεί όπως και έγινε για μερικές εβδομάδες το 2008. 

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι και τα πιθανά margin calls που μπορεί να συμβούν 

αν η στρατηγική εμφανίσει σημαντικές απώλειες. Αυτό ίσως οδηγήσει μικρούς σε 

οικονομική δυνατότητα επενδυτές σε εγκατάλειψη της στρατηγικής λόγω έλλειψης 

ρευστότητας, ενώ αντίθετα δεν θα είναι πρόβλημα για θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι 

δεν θα έχουν πρόβλημα να καλύψουν τις θέσεις τους και να βγουν κερδισμένοι στον 

μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα έχει να κάνει με τα έξοδα δανεισμού των 

ETF, τα οποία και μπορεί να μεταβάλλονται. Υψηλά έξοδα μπορεί να οδηγήσουν σε 

ζημιές ακόμα και αν η στρατηγική δίνει στην θεωρία θετική αλλά χαμηλή απόδοση. 

Ο επενδυτής οφείλει να λάβει υπόψιν του και τα τυχόν κόστη διατήρησης 

λογαριασμού περιθωρίου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο επενδυτής μπορεί να 

καλύψει τις θέσεις του ανά πάσα στιγμή και να κλειδώσει πιθανά κέρδη, τα οποία και 

έχει αποκομίσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η δημιουργία των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι 

αναμφισβήτητα σπουδαίας σημασίας για τους επενδυτές διεθνώς καθότι τους 

παρέχεται πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με απλό, ανέξοδο και ευέλικτο τρόπο. Τα 

ETF δίνουν την δυνατότητα ακόμα και σε μικρούς επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε 

πλήθος αγορών και δεικτών ανά τον κόσμο, σε εμπορεύματα, σε καλάθια ομολόγων, 

συναλλαγματικές ισοτιμίες κτλ. Ακόμα, δίνουν την ευκαιρία σε επενδυτές με 

περιορισμένες γνώσεις να επιτύχουν διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και 

εξάλειψη του μη συστηματικού κινδύνου, χωρίς να προβαίνουν σε αγορές μεγάλου 

πλήθους μετοχών και να επιβαρύνονται με μεγάλες προμήθειες. Τα ETF έχουν 

χαμηλότερα κόστη διαχείρισης συγκριτικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια και εμφανίζουν 

σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, κάνοντας τα ιδανικά για όσους επιθυμούν 

παθητική διαχείριση των χρημάτων τους. Η συνεχής διαπραγμάτευση και η παρουσία 

ενός ειδικού διαπραγματευτή εξασφαλίζει ότι ο επενδυτής θα αγοράσει / πουλήσει το 

ETF σε τιμή πολύ κοντά στην Καθαρή Εσωτερική Αξία του. Η ανάπτυξη του θεσμού 

είναι πολύ μεγάλη διεθνώς, καθώς η παγκόσμια αγορά ETF εμφάνισε ραγδαία 

αύξηση τα τελευταία χρόνια (40% μέση ετήσια αύξηση στην τελευταία δεκαετία). 

Ωστόσο, οι επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ETF οφείλουν να προσέχουν 

και να αξιολογούν το κάθε διαφορετικό ETF όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

αυτό αναπαράγει δείκτες και την ενδεχόμενη απόκλιση που μπορεί να εμφανίζει από 

αυτούς στον μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Η νέα γενιά μοχλευμένων ETF δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να 

παίρνουν long ή short θέσεις με διπλή ή τριπλή μόχλευση, κάτι που μέχρι πρότινος 

μπορούσαν να κάνουν μόνο επενδυτές με πρόσβαση σε λογαριασμό περιθωρίου. Τα 

μοχλευμένα ETF οδήγησαν και σε αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς 

επιστημονικής κοινότητας στη μελέτη τους, καθώς εμφανίζουν μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα από ότι τα απλά ETF. Οι δυνητικοί επενδυτές οφείλουν να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί με αυτά, καθώς είναι αρκετά πιθανό οι αποδόσεις τους να είναι 

χειρότερες από τις αναμενόμενες. Λόγω του ανατοκισμού τα μοχλευμένα ETF μπορεί 

να έχουν σημαντικές αποκλίσεις σε μια buy and hold στρατηγική ακόμα και αν ο 

επενδυτής προέβλεψε σωστά την κίνηση της αγοράς. 
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Στο εμπειρικό κομμάτι της διπλωματικής αρχικά εξετάστηκε κατά πόσο 3 απλά 

ETF και 5 μοχλευμένα ETF αποδίδουν την υποσχόμενη μόχλευση σε διαφορετικά 

χρονικά διαστήματα διακράτησης. Τα ETF αυτά διαπραγματεύονται στο NYSE και 

έχουν ως υποκείμενο δείκτη τον S&P500. Τα 3 απλά ETF ακολουθούσαν πολύ καλά 

τον δείκτη σε όλα τα διαστήματα διακράτησης με κορυφαίο αυτό των έξι μηνών, στο 

οποίο και οποιεσδήποτε μικροαποκλίσεις λόγω διαφορών μεταξύ της 

χρηματιστηριακής τιμής του ETF και της Καθαρής Εσωτερικής Αξίας του είναι πλέον 

αμελητέες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, τα μοχλευμένα ETF 

αποδίδουν την ονομαστική τους μόχλευση αρκετά καλά στην περίοδο διακράτησης 

μιας εβδομάδας, αλλά όσο η διακράτηση αυξάνεται τόσο η μόχλευση 

διαφοροποιείται από την ονομαστική. Στην περίοδο διακράτησης έξι μηνών η 

μόχλευση τους είναι πολύ διαφορετική από την υποσχόμενη. Είναι προφανές ότι οι 

επενδυτές που αγοράζουν μοχλευμένα ETF καλό είναι να έχουν μικρότερο χρονικό 

ορίζοντα επένδυσης. 

Στην συνέχεια εξετάστηκε η απόκλιση (tracking error) των ETF αυτών για 

διάστημα διακράτησης έξι μηνών. Τα απλά ETF εμφανίζουν σχεδόν σε όλες τις 

περιόδους απειροελάχιστο tracking error, οι επενδυτές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι 

οι αποδόσεις τους δεν θα διαφέρουν σημαντικά από τις αποδόσεις τις αγοράς. Από 

την άλλη, τα μοχλευμένα ETF εμφανίζουν σημαντικό tracking error θετικό ή 

αρνητικό. Σε περιόδους που η αγορά εμφανίζει σημαντική τάση και χαμηλή 

μεταβλητότητα τo tracking error είναι θετικό για όλα τα μοχλευμένα ETF, ενώ σε 

περιόδους υψηλής μεταβλητότητας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη τάση στην αγορά 

όλα τα μοχλευμένα ETF εμφανίζουν αρνητικό tracking error. Τα αποτελέσματα αυτά 

είναι συμβατά με την θεωρία. Ακολούθως, για να απομονωθεί η επίδραση του 

ανατοκισμού στις τιμές των μοχλευμένων ETF χρησιμοποιήθηκε ένας διαφορετικός 

τρόπος μέτρησης του tracking error. Με τον τρόπο αυτό τα tracking error μειώθηκαν 

σημαντικά, κάτι που δείχνει ότι ο ανατοκισμός είναι και ο βασικότερος παράγοντας 

που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις. Όλα τα αντίθετα ETF είχαν αρνητικά tracking 

error ασχέτως της κίνησης της αγοράς με το ύψος του να είναι όλο και πιο αρνητικό 

όσο μεγαλώνει η μόχλευση. Τα θετικά μοχλευμένα ETF από την άλλη αφαιρώντας 

τον ανατοκισμό εμφάνισαν μικρά αλλά οριακά θετικά tracking error. Παρόμοια 

αποτελέσματα βρήκαν και οι Bansal and Marshall (2015) για το SSO (2x). 

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται μια αξιολόγηση μιας στρατηγικής η οποία 

επιχειρεί να επωφεληθεί από την εμφάνιση tracking error στα μοχλευμένα ETF. Η 
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στρατηγική αυτή αφορά την ταυτόχρονη ανοικτή πώληση ενός ζεύγους αντίθετα 

μοχλευμένων ETF, τα οποία και αναπαράγουν αποδόσεις του ίδιου υποκείμενου 

δείκτη, ώστε ο επενδυτής να επωφεληθεί ασχέτως ανόδου ή πτώσης της αγοράς. 

Εξετάζοντας μηνιαίες και εξαμηνιαίες περιόδους διακράτησης για τα ζεύγη +2x & -

2x και +3x & -3x παρατηρούμε, ότι τις περισσότερες φορές υπάρχουν κέρδη για τον 

επενδυτή, αν και συνήθως είναι χαμηλά και πιθανώς να καλύπτονταν από τα κόστη 

της ανοικτής πώλησης. Την καλύτερη απόδοση είχε το σορτάρισμα του ζεύγους +3x 

& -3x με εξαμηνιαία διακράτηση, στο οποίο η στρατηγική απέδωσε σε ετήσια βάση 

5,52%. Η απόδοση αυτή ήταν υποδεέστερη του 10,16% τον χρόνο του S&P500 για τα 

χρόνια αυτά. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να είναι κερδοφόρα ακόμα 

και σε πτωτική κίνηση της αγοράς.  

H μελέτη του tracking error των διαφόρων ειδών ETF εμφανίζει πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε επενδυτικό επίπεδο. Η εισαγωγή των 

μοχλευμένων ETF ώθησε μεγαλύτερο κομμάτι ερευνητών να ασχοληθεί με αυτά, 

αλλά και να προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους τους. Άλλα ενδιαφέροντα 

θέματα προς έρευνα είναι η πιθανή συσχέτιση του tracking error με το μέγεθος του 

ενεργητικού ενός ETF (πιθανή ύπαρξη οικονομιών κλίμακας), αλλά και η περαιτέρω 

ανάλυση του σε επιμέρους στοιχεία (decomposition), όπως είναι ο ανατοκισμός, τα 

επιτόκια, το κόστος της μόχλευσης κτλ.  Ακόμα, πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον 

έχει και η ενδεχόμενη αύξηση της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές που φαίνεται 

να σχετίζεται άμεσα με την διαδεδομένη χρήση ETF. Τέλος, είναι χρήσιμο να 

ερευνηθεί το κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντίθετα μοχλευμένα 

ETF σε ένα χαρτοφυλάκιο για λόγους hedging και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ήταν 

συμφέρον αυτό συγκριτικά με την χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ E-VIEWS 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ETF: ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
 

SPY 
 

Dependent Variable: R_SPY   
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:30   
Sample (adjusted): 1/05/2010 4/26/2016  
Included observations: 1588 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.94E-06 2.12E-05 0.091798 0.9269 

R_SP500 0.992525 0.002106 471.3203 0.0000 
     
     R-squared 0.992911     Mean dependent var 0.000435 

Adjusted R-squared 0.992907     S.D. dependent var 0.010011 
S.E. of regression 0.000843     Akaike info criterion -11.31761 
Sum squared resid 0.001127     Schwarz criterion -11.31084 
Log likelihood 8988.181     Hannan-Quinn criter. -11.31510 
F-statistic 222142.8     Durbin-Watson stat 2.422434 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

 

IVV 
 

Dependent Variable: R_IVV   
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:31   
Sample (adjusted): 1/05/2010 4/26/2016  
Included observations: 1588 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.08E-06 2.30E-05 0.133868 0.8935 

R_SP500 0.993801 0.002286 434.7303 0.0000 
     
     R-squared 0.991678     Mean dependent var 0.000437 

Adjusted R-squared 0.991673     S.D. dependent var 0.010030 
S.E. of regression 0.000915     Akaike info criterion -11.15341 
Sum squared resid 0.001329     Schwarz criterion -11.14665 
Log likelihood 8857.810     Hannan-Quinn criter. -11.15090 
F-statistic 188990.5     Durbin-Watson stat 2.540826 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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VOO 
 

Dependent Variable: R_VOO   
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:33   
Sample (adjusted): 9/10/2010 4/26/2016  
Included observations: 1416 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.01E-06 2.51E-05 0.120302 0.9043 

R_SP500 0.990865 0.002586 383.2330 0.0000 
     
     R-squared 0.990464     Mean dependent var 0.000497 

Adjusted R-squared 0.990457     S.D. dependent var 0.009640 
S.E. of regression 0.000942     Akaike info criterion -11.09640 
Sum squared resid 0.001254     Schwarz criterion -11.08898 
Log likelihood 7858.255     Hannan-Quinn criter. -11.09363 
F-statistic 146867.5     Durbin-Watson stat 2.489704 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

SSO 
 

Dependent Variable: R_SSO_2X_   
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:35   
Sample (adjusted): 1/05/2010 4/26/2016  
Included observations: 1588 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.27E-05 3.06E-05 3.027748 0.0025 

R_SP500 1.983674 0.003044 651.6302 0.0000 
     
     R-squared 0.996279     Mean dependent var 0.000959 

Adjusted R-squared 0.996276     S.D. dependent var 0.019974 
S.E. of regression 0.001219     Akaike info criterion -10.58058 
Sum squared resid 0.002356     Schwarz criterion -10.57381 
Log likelihood 8402.979     Hannan-Quinn criter. -10.57807 
F-statistic 424621.9     Durbin-Watson stat 2.909996 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
UPRO 

 
Dependent Variable: R_UPRO_3X_  
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:37   
Sample (adjusted): 1/05/2010 4/26/2016  
Included observations: 1588 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000173 5.96E-05 2.902703 0.0038 

R_SP500 2.962531 0.005927 499.8671 0.0000 
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R-squared 0.993693     Mean dependent var 0.001467 
Adjusted R-squared 0.993689     S.D. dependent var 0.029869 
S.E. of regression 0.002373     Akaike info criterion -9.248122 
Sum squared resid 0.008930     Schwarz criterion -9.241359 
Log likelihood 7345.009     Hannan-Quinn criter. -9.245610 
F-statistic 249867.2     Durbin-Watson stat 2.929867 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

SH 
 

Dependent Variable: R_SH__1X_   
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:38   
Sample (adjusted): 1/05/2010 4/26/2016  
Included observations: 1588 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000111 1.73E-05 -6.396445 0.0000 

R_SP500 -0.995792 0.001723 -577.7743 0.0000 
     
     R-squared 0.995271     Mean dependent var -0.000546 

Adjusted R-squared 0.995268     S.D. dependent var 0.010032 
S.E. of regression 0.000690     Akaike info criterion -11.71833 
Sum squared resid 0.000755     Schwarz criterion -11.71156 
Log likelihood 9306.351     Hannan-Quinn criter. -11.71581 
F-statistic 333823.1     Durbin-Watson stat 2.940137 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

 

SDS 
 

Dependent Variable: R_SDS__2X_  
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:40   
Sample (adjusted): 1/05/2010 4/26/2016  
Included observations: 1588 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000194 2.85E-05 -6.790084 0.0000 

R_SP500 -1.986725 0.002838 -700.0742 0.0000 
     
     R-squared 0.996774     Mean dependent var -0.001061 

Adjusted R-squared 0.996772     S.D. dependent var 0.020000 
S.E. of regression 0.001136     Akaike info criterion -10.72092 
Sum squared resid 0.002048     Schwarz criterion -10.71416 
Log likelihood 8514.413     Hannan-Quinn criter. -10.71841 
F-statistic 490103.8     Durbin-Watson stat 2.928220 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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SPXU 
 

Dependent Variable: R_SPXU__3X_  
Method: Least Squares   
Date: 04/28/16   Time: 00:41   
Sample (adjusted): 1/05/2010 4/26/2016  
Included observations: 1588 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000289 6.19E-05 -4.668850 0.0000 

R_SP500 -2.963678 0.006152 -481.7649 0.0000 
     
     R-squared 0.993213     Mean dependent var -0.001583 

Adjusted R-squared 0.993209     S.D. dependent var 0.029888 
S.E. of regression 0.002463     Akaike info criterion -9.173576 
Sum squared resid 0.009622     Schwarz criterion -9.166812 
Log likelihood 7285.819     Hannan-Quinn criter. -9.171063 
F-statistic 232097.4     Durbin-Watson stat 2.975056 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ETF: ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ 

 

SPY 
 

Dependent Variable: R_SPYWEEK   
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 13:25   
Sample (adjusted): 1 317   
Included observations: 317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.98E-06 8.54E-05 0.081777 0.9349 

RWEEK 0.994014 0.004263 233.1472 0.0000 
     
     R-squared 0.994238     Mean dependent var 0.002105 

Adjusted R-squared 0.994220     S.D. dependent var 0.019880 
S.E. of regression 0.001511     Akaike info criterion -10.14532 
Sum squared resid 0.000720     Schwarz criterion -10.12161 
Log likelihood 1610.033     Hannan-Quinn criter. -10.13585 
F-statistic 54357.63     Durbin-Watson stat 2.191365 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

IVV 
 

Dependent Variable: RIVVWEEK   
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 13:42   
Sample (adjusted): 1 317   



95 
 

Included observations: 317 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.35E-05 8.67E-05 0.156059 0.8761 

RWEEK 0.993666 0.004329 229.5127 0.0000 
     
     R-squared 0.994056     Mean dependent var 0.002111 

Adjusted R-squared 0.994037     S.D. dependent var 0.019875 
S.E. of regression 0.001535     Akaike info criterion -10.11460 
Sum squared resid 0.000742     Schwarz criterion -10.09088 
Log likelihood 1605.164     Hannan-Quinn criter. -10.10513 
F-statistic 52676.06     Durbin-Watson stat 2.121660 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 

VOO 
 

Dependent Variable: RVOOWEEK   
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 13:43   
Sample (adjusted): 1 283   
Included observations: 283 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.47E-07 9.58E-05 0.007798 0.9938 

RWEEK 0.998064 0.005010 199.1946 0.0000 
     
     R-squared 0.992968     Mean dependent var 0.002419 

Adjusted R-squared 0.992943     S.D. dependent var 0.019023 
S.E. of regression 0.001598     Akaike info criterion -10.03299 
Sum squared resid 0.000718     Schwarz criterion -10.00723 
Log likelihood 1421.669     Hannan-Quinn criter. -10.02266 
F-statistic 39678.48     Durbin-Watson stat 2.237256 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

SSO 
 

Dependent Variable: R_SSO_2X_WEEK  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 13:47   
Sample (adjusted): 1 317   
Included observations: 317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000336 9.39E-05 3.584175 0.0004 

RWEEK 1.998877 0.004688 426.3907 0.0000 
     
     R-squared 0.998270     Mean dependent var 0.004555 

Adjusted R-squared 0.998265     S.D. dependent var 0.039896 
S.E. of regression 0.001662     Akaike info criterion -9.955515 
Sum squared resid 0.000870     Schwarz criterion -9.931799 
Log likelihood 1579.949     Hannan-Quinn criter. -9.946042 
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F-statistic 181809.0     Durbin-Watson stat 2.450130 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

UPRO 
 

Dependent Variable: R_UPRO_3X_WEEK  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 13:50   
Sample (adjusted): 1 317   
Included observations: 317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000502 0.000216 2.318484 0.0211 

RWEEK 3.008797 0.010812 278.2924 0.0000 
     
     R-squared 0.995949     Mean dependent var 0.006852 

Adjusted R-squared 0.995936     S.D. dependent var 0.060123 
S.E. of regression 0.003833     Akaike info criterion -8.284237 
Sum squared resid 0.004627     Schwarz criterion -8.260521 
Log likelihood 1315.052     Hannan-Quinn criter. -8.274764 
F-statistic 77446.64     Durbin-Watson stat 2.481660 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 
 

SH 
 

Dependent Variable: R_SH__1X_WEEK  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 13:54   
Sample (adjusted): 1 317   
Included observations: 317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000663 6.11E-05 -10.85106 0.0000 

RWEEK -0.993673 0.003053 -325.4810 0.0000 
     
     R-squared 0.997035     Mean dependent var -0.002761 

Adjusted R-squared 0.997026     S.D. dependent var 0.019845 
S.E. of regression 0.001082     Akaike info criterion -10.81327 
Sum squared resid 0.000369     Schwarz criterion -10.78956 
Log likelihood 1715.904     Hannan-Quinn criter. -10.80380 
F-statistic 105937.9     Durbin-Watson stat 2.336505 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 

SDS 
 
 

Dependent Variable: R_SDS__2X_WEEK  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 14:01   
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Sample (adjusted): 1 317   
Included observations: 317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.001285 0.000150 -8.590139 0.0000 

RWEEK -1.982812 0.007473 -265.3225 0.0000 
     
     R-squared 0.995545     Mean dependent var -0.005470 

Adjusted R-squared 0.995531     S.D. dependent var 0.039629 
S.E. of regression 0.002649     Akaike info criterion -9.022834 
Sum squared resid 0.002211     Schwarz criterion -8.999118 
Log likelihood 1432.119     Hannan-Quinn criter. -9.013361 
F-statistic 70396.03     Durbin-Watson stat 1.909429 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

SPXU 
 

Dependent Variable: R_SPXU__3X_WEEK  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 14:05   
Sample (adjusted): 1 317   
Included observations: 317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.002048 0.000280 -7.310527 0.0000 

RWEEK -2.964347 0.013994 -211.8272 0.0000 
     
     R-squared 0.993029     Mean dependent var -0.008305 

Adjusted R-squared 0.993007     S.D. dependent var 0.059321 
S.E. of regression 0.004961     Akaike info criterion -7.768201 
Sum squared resid 0.007752     Schwarz criterion -7.744485 
Log likelihood 1233.260     Hannan-Quinn criter. -7.758728 
F-statistic 44870.75     Durbin-Watson stat 1.837612 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ 
 

SPY 
 

Dependent Variable: R_SPYMONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:18   
Sample (adjusted): 1 75   
Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.87E-05 0.000308 0.157907 0.8750 

RMONTH 0.991493 0.007469 132.7494 0.0000 
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     R-squared 0.995875     Mean dependent var 0.009514 

Adjusted R-squared 0.995818     S.D. dependent var 0.040157 
S.E. of regression 0.002597     Akaike info criterion -9.042752 
Sum squared resid 0.000492     Schwarz criterion -8.980952 
Log likelihood 341.1032     Hannan-Quinn criter. -9.018076 
F-statistic 17622.39     Durbin-Watson stat 2.932222 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
IVV 

 
 

Dependent Variable: R_IVVMONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:19   
Sample (adjusted): 1 75   
Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000101 0.000329 0.306561 0.7601 

RMONTH 0.987715 0.007974 123.8641 0.0000 
     
     R-squared 0.995264     Mean dependent var 0.009530 

Adjusted R-squared 0.995200     S.D. dependent var 0.040016 
S.E. of regression 0.002772     Akaike info criterion -8.911830 
Sum squared resid 0.000561     Schwarz criterion -8.850031 
Log likelihood 336.1936     Hannan-Quinn criter. -8.887155 
F-statistic 15342.31     Durbin-Watson stat 2.984530 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 

VOO 
 

Dependent Variable: R_VOOMONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:20   
Sample (adjusted): 1 67   
Included observations: 67 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.35E-05 0.000391 0.034439 0.9726 

RMONTH 0.994727 0.010011 99.36804 0.0000 
     
     R-squared 0.993460     Mean dependent var 0.009880 

Adjusted R-squared 0.993359     S.D. dependent var 0.037981 
S.E. of regression 0.003095     Akaike info criterion -8.688640 
Sum squared resid 0.000623     Schwarz criterion -8.622828 
Log likelihood 293.0694     Hannan-Quinn criter. -8.662598 
F-statistic 9874.008     Durbin-Watson stat 2.956575 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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SSO 
 

Dependent Variable: R_SSO_2X_MONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:24   
Sample (adjusted): 1 75   
Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001795 0.000394 4.559936 0.0000 

RMONTH 1.966622 0.009540 206.1456 0.0000 
     
     R-squared 0.998285     Mean dependent var 0.020569 

Adjusted R-squared 0.998262     S.D. dependent var 0.079554 
S.E. of regression 0.003317     Akaike info criterion -8.553270 
Sum squared resid 0.000803     Schwarz criterion -8.491470 
Log likelihood 322.7476     Hannan-Quinn criter. -8.528594 
F-statistic 42496.01     Durbin-Watson stat 2.499368 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

UPRO 
 

Dependent Variable: R_UPRO_3X_MONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:25   
Sample (adjusted): 1 75   
Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.003205 0.001045 3.067989 0.0030 

RMONTH 2.917693 0.025314 115.2611 0.0000 
     
     R-squared 0.994535     Mean dependent var 0.031057 

Adjusted R-squared 0.994460     S.D. dependent var 0.118249 
S.E. of regression 0.008801     Akaike info criterion -6.601552 
Sum squared resid 0.005655     Schwarz criterion -6.539753 
Log likelihood 249.5582     Hannan-Quinn criter. -6.576877 
F-statistic 13285.12     Durbin-Watson stat 2.218256 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 

SH 
 

Dependent Variable: R_SH__1X_MONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:26   
Sample (adjusted): 1 75   
Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C -0.002507 0.000311 -8.066973 0.0000 
RMONTH -1.014735 0.007530 -134.7512 0.0000 

     
     R-squared 0.995996     Mean dependent var -0.012194 

Adjusted R-squared 0.995941     S.D. dependent var 0.041095 
S.E. of regression 0.002618     Akaike info criterion -9.026344 
Sum squared resid 0.000500     Schwarz criterion -8.964545 
Log likelihood 340.4879     Hannan-Quinn criter. -9.001668 
F-statistic 18157.89     Durbin-Watson stat 1.913859 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

SDS 
 

Dependent Variable: R_SDS__2X_MONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:27   
Sample (adjusted): 1 75   
Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.004566 0.000889 -5.136148 0.0000 

RMONTH -2.044512 0.021544 -94.90010 0.0000 
     
     R-squared 0.991959     Mean dependent var -0.024083 

Adjusted R-squared 0.991849     S.D. dependent var 0.082968 
S.E. of regression 0.007490     Akaike info criterion -6.924070 
Sum squared resid 0.004096     Schwarz criterion -6.862271 
Log likelihood 261.6526     Hannan-Quinn criter. -6.899394 
F-statistic 9006.030     Durbin-Watson stat 2.003012 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

 

SPXU 
 

Dependent Variable: R_SPXU__3X_MONTH  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 17:27   
Sample (adjusted): 1 75   
Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.007123 0.001704 -4.180338 0.0001 

RMONTH -3.070461 0.041290 -74.36316 0.0000 
     
     R-squared 0.986971     Mean dependent var -0.036434 

Adjusted R-squared 0.986793     S.D. dependent var 0.124917 
S.E. of regression 0.014356     Akaike info criterion -5.623005 
Sum squared resid 0.015045     Schwarz criterion -5.561205 
Log likelihood 212.8627     Hannan-Quinn criter. -5.598329 
F-statistic 5529.879     Durbin-Watson stat 2.080059 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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     ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ETF: 6 ΜΗΝΕΣ 
 

SPY 
 

Dependent Variable: R_SPY6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:47   
Sample (adjusted): 1 12   
Included observations: 12 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.74E-05 0.000170 0.102540 0.9204 

R6MONTHS 0.995898 0.002076 479.6911 0.0000 
     
     R-squared 0.999957     Mean dependent var 0.048096 

Adjusted R-squared 0.999952     S.D. dependent var 0.068516 
S.E. of regression 0.000474     Akaike info criterion -12.32092 
Sum squared resid 2.24E-06     Schwarz criterion -12.24010 
Log likelihood 75.92552     Hannan-Quinn criter. -12.35084 
F-statistic 230103.5     Durbin-Watson stat 1.961118 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

IVV 
 

Dependent Variable: R_IVV6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:48   
Sample (adjusted): 1 12   
Included observations: 12 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.54E-05 0.000324 0.232613 0.8208 

R6MONTHS 0.999511 0.003969 251.8502 0.0000 
     
     R-squared 0.999842     Mean dependent var 0.048329 

Adjusted R-squared 0.999827     S.D. dependent var 0.068768 
S.E. of regression 0.000906     Akaike info criterion -11.02506 
Sum squared resid 8.20E-06     Schwarz criterion -10.94424 
Log likelihood 68.15037     Hannan-Quinn criter. -11.05498 
F-statistic 63428.51     Durbin-Watson stat 1.619691 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

VOO 
 

Dependent Variable: R_VOO6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:50   
Sample (adjusted): 1 11   
Included observations: 11 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000175 0.000150 1.163377 0.2746 

R6MONTHS 1.000186 0.001774 563.8897 0.0000 
     
     R-squared 0.999972     Mean dependent var 0.055616 

Adjusted R-squared 0.999969     S.D. dependent var 0.067325 
S.E. of regression 0.000378     Akaike info criterion -12.76277 
Sum squared resid 1.28E-06     Schwarz criterion -12.69043 
Log likelihood 72.19526     Hannan-Quinn criter. -12.80838 
F-statistic 317971.6     Durbin-Watson stat 1.960118 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

SSO 
 

Dependent Variable: R_SSO_2X_6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:51   
Sample (adjusted): 1 12   
Included observations: 12 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.001424 0.001561 -0.912212 0.3831 

R6MONTHS 2.151445 0.019109 112.5859 0.0000 
     
     R-squared 0.999212     Mean dependent var 0.102441 

Adjusted R-squared 0.999133     S.D. dependent var 0.148071 
S.E. of regression 0.004360     Akaike info criterion -7.881568 
Sum squared resid 0.000190     Schwarz criterion -7.800750 
Log likelihood 49.28941     Hannan-Quinn criter. -7.911490 
F-statistic 12675.59     Durbin-Watson stat 2.001198 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
UPRO 

 
Dependent Variable: R_UPRO_3X_6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:52   
Sample (adjusted): 1 12   
Included observations: 12 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.015691 0.004385 -3.578512 0.0050 

R6MONTHS 3.409055 0.053692 63.49240 0.0000 
     
     R-squared 0.997526     Mean dependent var 0.148887 

Adjusted R-squared 0.997278     S.D. dependent var 0.234823 
S.E. of regression 0.012251     Akaike info criterion -5.815384 
Sum squared resid 0.001501     Schwarz criterion -5.734567 
Log likelihood 36.89231     Hannan-Quinn criter. -5.845306 
F-statistic 4031.285     Durbin-Watson stat 2.122118 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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SH 

 
Dependent Variable: R_SH__1X_6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:54   
Sample (adjusted): 1 12   
Included observations: 12 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.027801 0.001325 -20.97727 0.0000 

R6MONTHS -0.827042 0.016228 -50.96254 0.0000 
     
     R-squared 0.996164     Mean dependent var -0.067728 

Adjusted R-squared 0.995781     S.D. dependent var 0.057007 
S.E. of regression 0.003703     Akaike info criterion -8.208397 
Sum squared resid 0.000137     Schwarz criterion -8.127579 
Log likelihood 51.25038     Hannan-Quinn criter. -8.238318 
F-statistic 2597.181     Durbin-Watson stat 1.459686 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

 

SDS 
 

Dependent Variable: R_SDS__2X_6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:54   
Sample (adjusted): 1 12   
Included observations: 12 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.066507 0.003514 -18.92652 0.0000 

R6MONTHS -1.444518 0.043029 -33.57114 0.0000 
     
     R-squared 0.991205     Mean dependent var -0.136244 

Adjusted R-squared 0.990326     S.D. dependent var 0.099818 
S.E. of regression 0.009818     Akaike info criterion -6.258196 
Sum squared resid 0.000964     Schwarz criterion -6.177378 
Log likelihood 39.54918     Hannan-Quinn criter. -6.288118 
F-statistic 1127.021     Durbin-Watson stat 1.271981 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 
 

SPXU 
 

Dependent Variable: R_SPXU__3X_6MONTHS  
Method: Least Squares   
Date: 04/29/16   Time: 19:55   
Sample (adjusted): 1 12   
Included observations: 12 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.119165 0.006699 -17.78761 0.0000 

R6MONTHS -1.862109 0.082034 -22.69934 0.0000 
     
     R-squared 0.980962     Mean dependent var -0.209061 

Adjusted R-squared 0.979058     S.D. dependent var 0.129344 
S.E. of regression 0.018718     Akaike info criterion -4.967667 
Sum squared resid 0.003504     Schwarz criterion -4.886849 
Log likelihood 31.80600     Hannan-Quinn criter. -4.997588 
F-statistic 515.2599     Durbin-Watson stat 1.277448 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

 

 


