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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και η 

συμβολή τους στις εθνικές και παγκόσμιες οικονομίες έχει εξελιχθεί σε εξαιρετικά 

σημαντική.  Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα €40 τρις σε διεθνές επίπεδο, τα 

αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν πλέον μια δημοφιλή επενδυτική επιλογή. Στην 

Ελλάδα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εσωτερικής χρηματιστηριακής αγοράς 

καθιστούν αναγκαία την καλύτερη κατανόηση των αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω της 

αξιολόγησης της επίδοσης τους, ζήτημα το οποίο αποτελεί τον βασικό στόχο της  

παρούσας διπλωματικής εργασίας.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού μελετήθηκε η 

πορεία της διεθνούς, αμερικανικής, ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς αμοιβαίων 

κεφαλαίων και  στη συνέχεια εκπονήθηκε εμπειρική μελέτη που αφορούσε στην 

στατιστική ανάλυση δύο κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων (funds of funds μετοχικά 

και  funds of funds μικτά) που διαπραγματεύτηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο το 

χρονικό διάστημα 1/4/2012 έως 31/3/2017 και στην αξιολόγηση της επίδοσής τους 

με τη χρήση των μεθόδων Treynor, Sharpe, Fama και Μ2.  Σύμφωνα με την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι τα μετοχικά έχουν στην πλειονότητά τους μεγαλύτερη απόδοση 

αλλά και μεγαλύτερο κατά μέσο όρο κίνδυνο σε σύγκριση με τα μικτά.  Η αξιολόγηση 

της επίδοσης και με τις τέσσερις μεθόδους που εφαρμόστηκαν, οδήγησαν σε 

παρόμοια αποτελέσματα κατάταξης, με εξαίρεση τη μέθοδο Treynor, η οποία 

εμφανίζει μεγαλύτερες αποκλίσεις.  Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό η 

ενεργητική διαχείριση προσθέτει αξία στον επενδυτή σε σχέση με την παθητική 

διαχείριση.  Τέλος, από τη διερεύνηση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου 

διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης δεν υπάρχει 

γραμμική σχέση των δύο μεταβλητών.    
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Abstract 

In the recent decades the growth of mutual fund investment and its contribution to 

national and global economies has become extremely important. With investments 

that exceed the € 40 trillion internationally, mutual funds constitute a popular 

investment option. In Greece, the special features of the domestic stock market 

require a better understanding of mutual funds through performance appraisal, 

which is the main objective of this dissertation.  In order to achieve this objective, the 

development of the international, american, european and greek mutual funds 

market was studied, and then an empirical study was carried out which focused on 

the statistical analysis of two categories of mutual funds (the equity funds of funds 

and the balanced type funds of funds) that were negotiated in the greek stock 

exchange for the period 1/4/2012 to 31/3/2017 and on their performance evaluation 

using the Treynor, Sharpe, Fama and M2 methods. The analysis shows that the 

majority of the equity funds have a higher return but also a higher average risk than 

the balanced ones. The performance evaluation - according to all four methods 

applied - led to similar ranking results, with the exception of the Treynor method, 

which has bigger divergence.  Furthermore, there is evidence that active management 

adds value to the investor to a larger extent compared to passive management. 

Finally, from the investigation of the relationship between return and risk it was 

found that according to the results of the regression model there is no linear relation 

between the two variables. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επένδυση στα αμοιβαία κεφάλαια έχει παίξει 

σημαντικό ρόλο στη χρηματοοικονομική αγορά, καθώς η ζήτηση και η δημοτικότητά 

τους έχουν αυξηθεί την τελευταία εικοσαετία.  Αυτό γίνεται φανερό από την 

κατακόρυφη άνοδο των επενδύσεων παγκοσμίως σε αμοιβαία κεφάλαια από € 20,67 

τρις σε € 41,29 τρις την τελευταία πενταετία.  Η ανάπτυξη και δημοτικότητα των 

αμοιβαίων μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στα πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζει η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης, όπως η διαφοροποίηση, η ευκολία 

ρευστοποίησης, η ευελιξία, η διαφάνεια και η επαγγελματική διαχείριση.   

Η ανοδική πορεία της ζήτησης και κατ’ επέκταση του ρόλου των αμοιβαίων 

κεφαλαίων στις χρηματιστηριακές αγορές, ώθησαν πολλούς μελετητές να 

ασχοληθούν με την αξιολόγηση της επίδοσης των επενδύσεων αυτών και την 

ανάπτυξη μεθοδολογιών μέτρησής της, καθώς και με τη διερεύνηση του κατά πόσο 

οι διαχειριστές κεφαλαίων μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στους 

επενδυτές.   

Η αξιολόγηση των διαθέσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων στο ασταθές 

οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

μπορεί να συμβάλλει στην ορθότερη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε μια αγορά 

που αν και είναι δύσκολο να προβλεφθεί, «κρύβει», ωστόσο, πολλές ευκαιρίες.  Με 

γνώμονα τα παραπάνω, η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει δύο κατηγορίες 

αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά για την τελευταία πενταετία και (α) 

αξιολογεί την επίδοσή τους με βάση τέσσερις δημοφιλείς δείκτες της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και (β) αποφαίνεται κατά πόσο η ενεργητική διαχείριση είναι 

καλύτερη ή χειρότερη της παθητικής διαχείρισης.  Πέρα από την αξιολόγηση των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, έμφαση δίνεται και στη σύγκριση μεταξύ των ευρημάτων των 

τεσσάρων αυτών διαφορετικών μεθοδολογιών. 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον 

αναγνώστη στις βασικές έννοιες αναφορικά με τους Οργανισμούς Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ): τον ορισμό, την κατηγοριοποίηση αλλά και τις 

βασικές διαφορές των διαφορετικών κατηγοριών ΟΣΕΚΑ, στοιχεία απαραίτητα στον 

υποψήφιο επενδυτή για τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης. 
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Στο ίδιο πλαίσιο, στο δεύτερο κεφάλαιο εξειδικεύεται η αναφορά στα 

αμοιβαία κεφάλαια, που αποτελούν συγκεκριμένη κατηγορία ΟΣΕΚΑ.  Οι 

πληροφορίες που δίνονται αφορούν στην έννοια, στα χαρακτηριστικά, στους 

συντελεστές, στα είδη και στα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο 

θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και μια παρουσίαση της εξέλιξης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων στην παγκόσμια, στην αμερικανική, στην ευρωπαϊκή και τέλος 

στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά τα τελευταία χρόνια.  Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται δίνουν μια εποπτική εικόνα της πορείας των αμοιβαίων κεφαλαίων, 

ενώ αποτελούν βάση για την εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων της κατάστασης 

και των τάσεων που επικρατούν μεταξύ των διαφορετικών αγορών. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη.  Στο πρώτο μέρος γίνεται 

μια περιληπτική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, των κυριότερων 

εμπειρικών μελετών που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης των αμοιβαίων 

κεφαλαίων.  Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται πέντε μεθοδολογίες 

αξιολόγησης επίδοσης χαρτοφυλακίων, οι οποίες έχουν επικρατήσει στον 

συγκεκριμένο ερευνητικό χώρο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους μελετητές. 

Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική μελέτη αξιολόγησης 

των μικτών funds of funds και μετοχικών funds of funds αμοιβαίων κεφαλαίων, των 

οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε πριν από την 1/4/2012 στο ελληνικό 

χρηματιστήριο, για τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2012 έως Μάρτιος 2017.  Το πρώτο 

στάδιο της μελέτης αφορά στον υπολογισμό της απόδοσης και του κινδύνου των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ το δεύτερο στάδιο στον υπολογισμό των δεικτών 

αξιολόγησης επίδοσης Treynor, Sharpe, Fama και Μ2.   Τέλος, στο τρίτο στάδιο της 

μελέτης γίνεται έλεγχος της ύπαρξης γραμμικής σχέσης μεταξύ της απόδοσης και του 

κινδύνου των εξεταζόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, γνωστοί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities 

(UCITS), αποτελούν τα τελευταία χρόνια παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και 

των κεφαλαιαγορών σε  διεθνές επίπεδο.    

1.1. Ορισμός 

Ως ΟΣΕΚΑ νοείται ο οργανισμός α) ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό να επενδύει 

συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε 

άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία και του οποίου η 

λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και β) του οποίου τα 

μερίδια, ύστερα από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα 

ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού  (Άρθρο 2 Ν. 

4099/2012). 

Οι ΟΣΕΚΑ διακρίνονται στους ΟΣΕΚΑ «ανοικτού τύπου» και στους ΟΣΕΚΑ 

«κλειστού τύπου». 

Στην Ελλάδα  

οι ΟΣΕΚΑ «ανοικτού τύπου» μπορούν να λάβουν την μορφή: 

• είτε Αμοιβαίων Κεφαλαίων (τα οποία διαχειρίζονται οι 

Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΑΕΔΑΚ) 

• είτε Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 

(ΑΕΕΜΚ), 

ενώ οι ΟΣΕΚΑ «κλειστού τύπου» μπορούν να λάβουν την μορφή Εταιριών 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ). 
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1.2. Κατηγορίες ΟΣΕΚΑ  

1.2.1. ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Ο ΟΣΕΚΑ που έχει την μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι περιουσία που αποτελείται 

από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους 

στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους (Άρθρο 4 

Ν. 4099/2012). 

Η διαχείριση των ΟΣΕΚΑ που έχουν την μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και 

εταιριών επενδύσεων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι κύρια δραστηριότητα των 

ΑΕΔΑΚ (Άρθρο 3 Ν. 4099/2012), οι οποίες έχουν παράλληλα την δυνατότητα να 

παρέχουν και υπηρεσίες διοίκησης (νομικές, λογιστική διαχείριση του συλλογικού 

χαρτοφυλακίου, εξυπηρέτηση πελατών, αποτίμηση του ενεργητικού του συλλογικού 

χαρτοφυλακίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων του, έλεγχο της τήρησης των 

κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων, διανομή εσόδων, έκδοση 

και εξαγορά μεριδίων, διεκπεραίωση συναλλαγών επί μεριδίων και αποστολή 

εντύπων και βεβαιώσεων, τήρηση αρχείων) καθώς και υπηρεσίες διαφήμισης των 

συλλογικών χαρτοφυλακίων και προώθησης της διάθεσής τους. Επίσης, μετά από 

ειδική άδεια, οι ΑΕΔΑΚ μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

επενδύσεων, επενδυτικές συμβουλές, φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων 

οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (Άρθρο 12 Ν. 4099/2012). 

Οι μετοχές μιας ΑΕΔΑΚ είναι ονομαστικές. Το μετοχικό της κεφάλαιο 

καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος πεντακόσιες χιλιάδες 

(500.000) ευρώ. Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της υπερβαίνει τα διακόσια 

πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ, η ΑΕΔΑΚ οφείλει να αυξήσει τα ίδια 

κεφάλαια της. Το ποσό της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων αντιστοιχεί στο 0,02% του 

ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΑΚ υπερβαίνει τα διακόσια 

πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ (Άρθρο 13 Ν. 4099/2012). 

 

Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ)  

Ο ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου που έχει την μορφή ΑΕΕΜΚ έχει ως αποκλειστικό σκοπό 

την διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει 

την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Η ΑΕΕΜΚ μπορεί είτε 
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να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρεία διαχείρισης της 

Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Επιπλέον, επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων του ενός 

επενδυτικών τμημάτων σε ΑΕΕΜΚ (Άρθρο 4 Ν. 4099/2012). 

Προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας μία ΑΕΕΜΚ, υποβάλει στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:  

α) Καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ. 

β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία 

του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά της. 

 γ) Δήλωση εταιρείας διαχείρισης ότι δέχεται να οριστεί ως εταιρεία διαχείρισης της 

ΑΕΕΜΚ, στην περίπτωση που η ΑΕΕΜΚ δεν προτίθεται να ασκεί η ίδια την διαχείρισή 

της, καθώς και το σχέδιο της σχετικής σύμβασης μεταξύ της υπό σύσταση ΑΕΕΜΚ και 

της εταιρείας διαχείρισης.  

δ) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ 

ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ εφόσον έχει οριστεί 

εταιρεία διαχείρισης ή, εναλλακτικά, τουλάχιστον οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) 

ευρώ εφόσον δεν έχει οριστεί εταιρεία διαχείρισης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 

της ΑΕΕΜΚ μπορεί να κατανέμεται σε επί μέρους επενδυτικά τμήματα, καθένα από 

τα οποία θα έχει αρχικό ενεργητικό ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) ευρώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς1 μπορεί με απόφασή της να αλλάζει τα 

ανωτέρω ποσά (Άρθρο 4 Ν. 4099/2012). 

 

1.2.2. ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου 

Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) 

Η  ΑΕΕΧ έχει ως αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση του δικού της χαρτοφυλακίου 

κινητών αξιών.  Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΧ ανέρχεται σε πεντακόσιες 

χιλιάδες (500.000) ευρώ.  Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΧ αποτελείται από εισφορές 

μετρητών και κινητών αξιών των επενδυτών, οι οποίοι λαμβάνουν σε αντάλλαγμα 

μετοχές (και όχι μερίδια) της εταιρίας.  Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της ΑΕΕΧ, 

                                                             
1 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.∆.∆. µε το ν. 1969/91 και οργανώθηκε µε το ν. 2324/1995, µε σκοπό 

την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.  Η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας για την 
κεφαλαιαγορά και συµµετέχει καθοριστικά στη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που άπτεται του αντικειµένου της 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έχει την αρµοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και µέτρα  σε 
εποπτευόµενα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νοµοθεσία. 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται να έχει χορηγηθεί από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και 

για την μετατροπή υφιστάμενης εταιρίας σε ΑΕΕΧ. Για την χορήγηση άδειας 

λειτουργίας πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΧ 

(Άρθρο 28 Ν. 3371/2005).  

Η ΑΕΕΧ έχει υποχρέωση να εισάγει τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά που 

λειτουργεί στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας οι μετοχές 

της ΑΕΕΧ δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της ΑΕΕΧ (Άρθρο 29 Ν. 3371/2005). 

Οι ΑΕΕΧ επενδύουν μόνο για λογαριασμό τους, ενώ δεν επιτρέπεται άλλη 

δραστηριότητα όπως αγοραπωλησία κινητών αξιών για λογαριασμό πελατών.  

Συνεπώς, η επένδυση σε ΑΕΕΧ είναι «κλειστού τύπου», σε αντίθεση με την επένδυση 

σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επένδυση «ανοικτού τύπου», στην οποία μπορεί 

να συμμετέχει κάθε επενδυτής.  Οι μέτοχοι των ΑΕΕΧ στοχεύουν σε πιθανή υπεραξία 

του χαρτοφυλακίου και στην είσπραξη μερισμάτων.   

Μια μετοχή ΑΕΕΧ μπορεί να διαπραγματεύεται σε έκπτωση (discount) ή σε 

premium.  Μια μετοχή διαπραγματεύεται σε έκπτωση όταν η εσωτερική αξία του 

ενεργητικού (η τρέχουσα αξία όλων των κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου) είναι 

μεγαλύτερη της χρηματιστηριακής αξίας (του γινομένου του αριθμού των μετοχών 

επί της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής). Στην αντίθετη περίπτωση η 

διαπραγμάτευση της μετοχής γίνεται σε premium.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν το 

χρηματιστήριο ανθεί και η ψυχολογία των επενδυτών είναι καλή οι μετοχές 

διαπραγματεύονται σε premium, ενώ όταν το χρηματιστήριο βρίσκεται σε ύφεση και 

οι επενδυτές είναι σφιγμένοι οι μετοχές διαπραγματεύονται σε discount. 

 

1.3. Διαφορές μεταξύ ΟΣΕΚΑ ανοικτού και κλειστού τύπου 

Παρόλο που οι ΑΕΧΧ και τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι και οι δύο ΟΣΕΚΑ, δηλαδή 

συγκεντρώνουν και οι δύο τα χρήματα των επενδυτών σε μια κοινή περιουσία, την 

οποία στην συνέχεια επενδύουν σε διάφορες κινητές αξίες, παρουσιάζουν βασικές 

διαφορές στον τρόπο αποτίμησης, διάθεσης και εξαγοράς τους.  Πιο συγκεκριμένα: 
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� Στις ΑΕΕΧ ο επενδυτής αγοράζει μετοχές, ενώ στα αμοιβαία κεφάλαια 

μερίδια. 

� Η αγορά ενός αριθμού μετοχών ΑΕΕΧ από έναν επενδυτή προϋποθέτει την 

πώληση αντίστοιχου αριθμού μετοχών από κάποιον μέτοχο.  Αντίθετα, δεν υπάρχει 

τέτοιος περιορισμός στην διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.  Ο αριθμός 

δηλαδή των μετοχών μιας ΑΕΕΧ είναι σταθερός ενώ ο αριθμός μεριδίων ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μεταβαλλόμενος. 

� Η πώληση των μετοχών ΑΕΕΧ είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας 

στην τρέχουσα τιμή πώλησης, ενώ η πώληση μεριδίων ΑΚ ολοκληρώνεται στο τέλος 

της ημέρας σε τιμή ημερήσιου κλεισίματος. 

� Στις μετοχές ΑΕΕΧ υπάρχει διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της 

χρηματιστηριακής αξίας, ενώ στα ΑΚ οι δυο τιμές ταυτίζονται. 

� Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών των ΑΕΕΧ διαμορφώνεται με βάση την 

προσφορά και την ζήτησή τους, ενώ στα ΑΚ εξαρτάται από τις τιμές των χρεογράφων 

του χαρτοφυλακίου του. 

1.4. Κατηγορίες ΟΣΕΚΑ με βάση την επενδυτική τους πολιτική 

Οι ΟΣΕΚΑ με βάση την στρατηγική ή την επενδυτική τους πολιτική ταξινομούνται σε 

τρεις κατηγορίες:  

ΟΣΕΚΑ Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return): Οι ΟΣΕΚΑ, των οποίων η 

επενδυτική πολιτική ή στρατηγική αποσκοπεί στην κατανομή του ενεργητικού τους 

σε διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού υπό τον περιορισμό ενός 

προκαθορισμένου  επιπέδου κινδύνου, ορίζονται ως ΟΣΕΚΑ Απόλυτης Απόδοσης 

(Άρθρο 7, Απόφαση 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς). 

ΟΣΕΚΑ Ολικής Απόδοσης (Total Return): Οι ΟΣΕΚΑ, των οποίων η επενδυτική 

πολιτική ή στρατηγική αποσκοπεί στην κατανομή του ενεργητικού τους σε 

διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού (για παράδειγμα σε μετοχές και σε 

ομολογίες) με σκοπό να επιτύχουν συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης, ορίζονται ως 

ΟΣΕΚΑ Ολικής Απόδοσης (Άρθρο 8, Απόφαση 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). 

ΟΣΕΚΑ Κύκλου Ζωής (Life Cycle): Οι ΟΣΕΚΑ, των οποίων η επενδυτική 

πολιτική ή στρατηγική προβλέπει την διαχρονική αλλαγή της κατανομής των 
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στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου τους από μετοχές σε κινητές αξίες 

σταθερού εισοδήματος (σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες, καθώς πλησιάζει 

η ημερομηνία λήξης τους), ορίζονται ως ΟΣΕΚΑ Κύκλου Ζωής (Άρθρο 9, Απόφαση 

12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2.1. Ορισμός 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μία κοινή περιουσία, η οποία δημιουργείται από τις 

εισφορές χρημάτων πολλών επενδυτών και αποτελείται από μετρητά και χρεόγραφα 

διάφορων τύπων της εγχώριας και ξένης χρηματιστηριακής αγοράς.  Η περιουσία 

αυτή ανήκει εξ’ αδιαιρέτου στους επενδυτές, που ονομάζονται μεριδιούχοι, οι 

οποίοι κατέχουν αριθμό μεριδίου αυτής, ανάλογα με το ποσό που έχουν 

συνεισφέρει.    

Με άλλα λόγια, τα αμοιβαία κεφάλαια  είναι χαρτοφυλάκια, τα οποία 

δημιουργούνται από εταιρίες με συγκεκριμένους κανόνες και επενδύουν σε κινητές 

αξίες.   

 

2.2. Χαρακτηριστικά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Τα αμοιβαία κεφάλαια βασίζονται στην ιδέα ότι ένας σημαντικός αριθμός 

επενδυτών, οι οποίοι έχουν την ίδια επενδυτική φιλοσοφία και μοιράζονται κοινούς 

στόχους, αντί να επενδύσει ο καθένας ξεχωριστά, συνενώνουν τα χρήματά τους και 

δημιουργούν ένα μεγάλο ισχυρό κεφάλαιο, το οποίο στη συνέχεια χωρίζεται σε 

μερίδια ίσης αξίας.   

Τα αμοιβαία κεφάλαια στερούνται νομικής προσωπικότητας, ενώ το 

κεφάλαιό τους είναι μεταβλητό.  Με άλλα λόγια, πρόκειται για επενδύσεις 

«ανοικτού τύπου», καθώς είναι δυνατό να εκδίδουν απεριόριστο αριθμό μεριδίων, 

τα οποία αγοράζονται μετά από εντολή του μεριδιούχου. 

Η συνολική αξία της περιουσίας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε μία δεδομένη 

στιγμή ονομάζεται ενεργητικό.  Το ενεργητικό μεταβάλλεται και αποτιμάται 

καθημερινά ανάλογα με: 

• τις εισροές και τις εκροές του αμοιβαίου κεφαλαίου και  

• την πορεία των αξιών, στις οποίες έχει επενδύσει το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Το ενεργητικό χωρίζεται σε μερίδια ίσης αξίας, τα οποία ανήκουν εξ’ 

αδιαιρέτου στους επενδυτές.  Τα μερίδια είναι  για τα αμοιβαία κεφάλαια ότι οι 

μετοχές για τις εταιρίες.  Η καθαρή τιμή του μεριδίου είναι ανεξάρτητη της εισροής ή 
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της εκροής κεφαλαίων στο αμοιβαίο κεφάλαιο, δεδομένου ότι αυξάνεται μεν το 

καθαρό ενεργητικό, διαιρείται όμως με αντίστοιχα μεγαλύτερο αριθμό μεριδίων. 

 

2.3. Οι Συντελεστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Η οργανωτική δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου στηρίζεται σε ένα πλέγμα της 

τριμερούς σχέσης μεταξύ των κυρίων συντελεστών της λειτουργίας του, οι οποίοι 

είναι : 

� η Εταιρία ∆ιαχείρισης,  

� ο Θεµατοφύλακας και  

� οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν σε αυτό. 

Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΕΔΑΚ) ορίζεται ως η 

εταιρία της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην διαχείριση ΟΣΕΚΑ που 

έχουν την μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου (Άρθρο 12 Ν. 4099/2012). Πιο συγκεκριμένα, 

οι ΑΕΔΑΚ επενδύουν το σύνολο της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα 

μεγάλο αριθμό προσεκτικά επιλεγμένων αξιόγραφων, ανάλογα βέβαια και με το 

είδος του αμοιβαίου κεφαλαίου, με βασικό στόχο την επίτευξη των υψηλότερων 

δυνατών αποδόσεων και τον ταυτόχρονο περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.  

Επιπλέον, οι ΑΕΔΑΚ είναι υπεύθυνες για την διοίκηση των ΟΣΕΚΑ καθώς και για την 

διαφήμιση και την προώθηση της διάθεσης των συλλογικών χαρτοφυλακίων. 

Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου 

ανατίθεται από την Εταιρία Διαχείρισης, κατόπιν άδειας της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, σε μία τράπεζα, τον Θεματοφύλακα.  Ο Θεματοφύλακας εκτελεί 

καθήκοντα ταμία του αμοιβαίου κεφαλαίου, συνυπογράφει τις εκθέσεις των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, συμβάλλει στην διάθεση και εξαγορά των μεριδίων και 

εξασφαλίζει ότι, η έκδοση, η πώληση και ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων 

καθώς και η διανομή των κερδών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

σχετικού νόμου (Άρθρο 36 Ν. 4099/2012).   

Οι επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου, στους οποίους ανήκει εξ΄ 

αδιαιρέτου η κοινή περιουσία, ονομάζονται μεριδιούχοι και μπορεί να είναι φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα που έχουν επενδύσει σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και ως εκ τούτου 

είναι κάτοχοι μεριδίων (Άρθρο 6 Ν. 4099/2012).  
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Οι σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας Διαχείρισης, του Θεματοφύλακα και των 

μεριδιούχων ρυθμίζονται από τον κανονισμό  του αμοιβαίου κεφαλαίου (Άρθρο 5 Ν. 

4099/2012), ο οποίος αποτελεί την σύμφαση μεταξύ της ΑΕΔΑΚ και του 

Θεματοφύλακα.  Ο κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή άδειας συγκρότησης του αμοιβαίου κεφαλαίου, 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, 

• την επωνυμία της ΑΕΔΑΚ και του Θεματοφύλακα, 

• τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική, τους επενδυτικούς 

περιορισμούς και τις μεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, τον βαθμό των 

επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου και τα χαρακτηριστικά του μέσου 

επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το αμοιβαίο κεφάλαιο, 

• το είδος των επενδύσεων που δύναται να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, 

• την τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το χρόνο σύστασής 

του, 

• τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές, µε διάκριση αυτών που βαρύνουν 

τους μεριδιούχους και αυτών που καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς 

και τον τρόπο υπολογισμού  τους, 

• τον χρόνο και την διαδικασία διανομής των κερδών του αμοιβαίου 

κεφαλαίου στους μεριδιούχους και 

• τους όρους διάθεσης και εξαγοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 

2.4. Τα είδη των αμοιβαίων κεφαλαίων 

Τα αμοιβαία κεφάλαια ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) την γεωγραφική 

και β) την επενδυτική. 

 

2.4.1. Γεωγραφική κατηγοριοποίηση  

Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού: ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως 

αμοιβαίο κεφάλαιο εσωτερικού όταν τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του 

επενδύεται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία εκδίδονται από εκδότη με 

καταστατική έδρα στην Ελλάδα. 
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Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού: ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως 

αμοιβαίο κεφάλαιο εξωτερικού όταν τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του 

επενδύεται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία εκδίδονται από εκδότη με 

καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας. 

 

2.4.2. Επενδυτική κατηγοριοποίηση 

Σύμφωνα με την επενδυτική κατηγοριοποίηση διακρίνουμε έξι κατηγορίες 

αμοιβαίων κεφαλαίων.  Κάθε μία από αυτές έχει δικά της χαρακτηριστικά, δικό της 

επενδυτικό σκοπό, διαφορετική αναμενόμενη απόδοση, διαφορετικό κίνδυνο και 

απευθύνεται σε διαφορετικό προφίλ επενδυτών.  Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς ή Διαχείρισης Διαθεσίμων (money market 

funds):  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς επενδύουν κατά κύριο λόγο σε 

προϊόντα χρηματαγοράς (βραχυπρόθεσμα προϊόντα διάρκειας μικρότερης του ενός 

έτους) υψηλής ποιότητας και σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. 

Στην σύνθεσή τους δεν επιτρέπεται να περιέχονται μετοχές. 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς έχουν τον μικρότερο κίνδυνο και την 

μικρότερη απόδοση, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων. Η 

απόδοσή τους εξαρτάται ουσιαστικά από τα επιτόκια.  Η ρευστοποίησή τους γίνεται 

με ελάχιστο κόστος και αποτελούν την πλέον ασφαλή επιλογή στην συγκεκριμένη 

κατηγορία χρηματοοικονομικών προϊόντων.   

Κύριος επενδυτικός στόχος είναι η προστασία του αρχικού κεφαλαίου και η 

εξασφάλιση αποδόσεων ανάλογων αυτών των χρηματαγορών.  Απευθύνονται σε 

συντηρητικούς επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. 

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond funds): Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 

επενδύουν ποσοστό τουλάχιστο 65% του ενεργητικού τους σε ένα μεγάλο εύρος 

τίτλων σταθερού εισοδήματος, εκδοτών με διάφορους βαθμούς πιστοληπτικής 

ικανότητας και διάφορες λήξεις, όπως για παράδειγμα έντοκα γραμμάτια ελληνικού 

δημοσίου, ομόλογα δημοσίου και άλλων εταιριών.  Στην σύνθεσή τους το ποσοστό 

των μετοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10%.  Η απόδοση των ομολογιακών 

αμοιβαίων κεφαλαίων εξαρτάται από την πορεία των επιτοκίων (σε περιόδους που 

τα επιτόκια παρουσιάζουν ανοδική πορεία, η πορεία των συγκεκριμένων αμοιβαίων 

αναμένεται να είναι πτωτική και αντίστροφα).   
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Επενδυτικός στόχος των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επίτευξη 

ελκυστικών αποδόσεων σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

Απευθύνονται σε συντηρητικούς επενδυτές που αποσκοπούν σε σταθερό εισόδημα 

χωρίς να είναι ταυτόχρονα διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγάλο ρίσκο.    

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια (Balanced type funds):  Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 

επενδύουν σε διάφορες κατηγορίες χρηματοοικονομικών προϊόντων.  Αναφορικά με 

τη σύνθεσή τους ισχύουν οι εξής περιορισμοί: 

• το ποσοστό σε μετοχές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% του καθαρού 

ενεργητικού,  

• το ποσοστό σε χρεωστικούς τίτλους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% του 

καθαρού ενεργητικού, 

• το ποσοστό σε μετοχές και χρεωστικούς τίτλους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το 65% του καθαρού ενεργητικού. 

Η κατανομή της περιουσίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου της συγκεκριμένης 

κατηγορίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

το συνθέτουν, είναι αυτή που θα καθορίσει το επίπεδο του κινδύνου του και της 

απόδοσης που επιδιώκει.  Η κατανομή αυτή στηρίζεται στους επενδυτικούς στόχους 

και στην επενδυτική στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου.  Γενικά, η κατηγορία 

αυτή των αμοιβαίων κεφαλαίων απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι, αφενός δεν 

θέλουν να αναλάβουν τον υψηλό κίνδυνο των μετοχικών και αφετέρου 

προσβλέπουν να επωφεληθούν από μία θετική πορεία του χρηματιστηρίου μέσω 

των υψηλών αποδόσεων των μετοχών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 

αμοιβαίου κεφαλαίου τους. 

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity funds):  Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 

επενδύουν τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε ένα εύρος 

μετοχών, κατανέμοντας τα κεφάλαια σε διάφορους τομείς δραστηριότητας των 

εταιριών των μετοχών.  Οι διαχειριστές τους ακολουθούν μια δυναμική διαχείριση 

του χαρτοφυλακίου.   

Ο επενδυτικός τους στόχος είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων με την 

ανάληψη ανάλογου υψηλού κινδύνου.  Αποτελούν την πλέον ριψοκίνδυνη επιλογή 

σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και 
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απευθύνονται σε επενδυτές που δεν φοβούνται να ρισκάρουν για την επίτευξη 

κέρδους (risk lovers). 

Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη (Index Funds):  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη στοχεύουν 

στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δείκτη μετοχών ή ομολόγων.  Η σύνθεσή τους θα 

πρέπει να περιέχει σε ποσοστό 95%: 

• κινητές αξίες, που περιλαμβάνονται στον δείκτη που αναπαράγουν 

• παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία 

� τον δείκτη που αναπαράγουν και 

� τις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στον δείκτη που αναπαράγουν 

• άλλους δείκτες με μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με τον δείκτη που 

αναπαράγουν. 

Επιπλέον, απαγορεύεται η επένδυση σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, 

προκειμένου να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη 

που αναπαράγουν. 

Ο επενδυτικός στόχος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δείκτη είναι να πετύχουν 

την ίδια περίπου απόδοση με τον δείκτη στον οποίο επενδύουν.  Η διαχείρισή τους 

είναι παθητική.  Προτίμηση στην συγκεκριμένη κατηγορία αμοιβαίων έχουν, 

ιδιαίτερα, μεγάλοι θεσμικοί φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν να 

επενδύσουν στις αναπτυξιακές προοπτικές μιας αγοράς παρά στις ικανότητες του 

διαχειριστή. 

Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων (Funds of Funds):  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια 

Κεφαλαίων επενδύουν κυρίως σε ένα μεγάλο εύρος  αμοιβαίων κεφαλαίων της 

εγχώριας ή/και της παγκόσμιας αγοράς, πετυχαίνοντας μεγάλη διαφοροποίηση.  Η 

επιλογή γίνεται μεταξύ μεγάλων και επιτυχημένων διαχειριστών αμοιβαίων 

κεφαλαίων.  Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η διαφοροποίηση, όχι μόνο ως προς 

τις αξίες, αλλά και ως προς τους διαχειριστές και τις επενδυτικές πολιτικές που 

ακολουθούν.  Η επένδυση σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.   

Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια: Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να 

επενδύουν σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία προβλέπονται στον 

Ν.3283/2004.  Η διαχείρισή τους αποσκοπεί στην επίτευξη προκαθορισμένης, βάσει 

μαθηματικού τύπου, απόδοσης κατά την λήξη τους με παράλληλη διατήρηση καθ’ 
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όλη τη διάρκειά τους των στοιχείων του ενεργητικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη του επενδυτικού τους στόχου. Η προκαθορισμένη αυτή απόδοση 

αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό σεναρίων, τα οποία βασίζονται στην αξία των 

υποκείμενων στοιχείων που προσφέρουν στους μεριδιούχους διαφορετικές ανά 

σενάριο αποδόσεις.  Απευθύνονται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές. 

 

 

2.5. Πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων 

Η επιτυχημένη πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων διεθνώς οφείλεται στα σημαντικά 

πλεονεκτήματά τους για το ευρύ επενδυτικό κοινό, τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Επαγγελματική διαχείριση 

Η επαγγελματική διαχείριση αποτελεί τον πυρήνα του τρόπου λειτουργίας των 

αμοιβαίων κεφαλαίων.  Τα αμοιβαία κεφάλαια συγκεντρώνουν τα επιμέρους 

επενδυτικά κεφάλαια δημιουργώντας μια μεγάλη περιουσία κινητών αξιών και 

μετρητών.  Η διαχείριση της συνολικής αυτής περιουσίας γίνεται με τον πιο 

αποδοτικό τρόπο από επαγγελματίες (έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό των 

ΑΕΔΑΚ), οι οποίοι, πέρα από γνώση και εξειδίκευση, διαθέτουν και πρόσβαση σε 

πληροφορίες και αναλύσεις της αγοράς.  Έτσι, ο επενδυτής που θα επιλέξει αμοιβαία 

κεφάλαια επιτυγχάνει επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων  του ενώ ταυτόχρονα 

απαλλάσσεται από το άγχος της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων.  

Διαφοροποίηση – Μείωση κινδύνου 

Η φύση των αμοιβαίων κεφαλαίων, ως συγκεντρωτικές επενδύσεις με 

επαγγελματική διαχείριση, συνεπάγεται ότι οι επενδυτές μπορούν να επιτύχουν ένα 

από τα σημαντικά στοιχεία μιας αποδοτικής επένδυσης, την διαφοροποίηση.  Η 

διαφοροποίηση στα αμοιβαία κεφάλαια και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

επιτυγχάνεται μέσα από την επένδυση σε ένα πλήθος χρηματοοικονομικών 

προϊόντων.  Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε δεκάδες ή και 

εκατοντάδες μετοχές, ομόλογα ή άλλα προϊόντα.  Κατά την δημιουργία ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου επιλέγονται επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία (ανάλογα και 

με τους επενδυτικούς στόχους κάθε αμοιβαίου), τα οποία θα προσφέρουν 

αποτελεσματική διαφοροποίηση.  Επιπλέον μείωση του κινδύνου ενός αμοιβαίου 
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κεφαλαίου μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου του. 

Άμεση ρευστότητα 

Η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων 

αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας επένδυσης.  

Ρευστότητα σημαίνει ότι ο επενδυτής μπορεί να τοποθετήσει τα χρήματά του σε μία 

επένδυση και να έχει την δυνατότητα να τα αποσύρει εύκολα, γρήγορα, με  μικρό 

κόστος και χωρίς ποινή.   

Βάσει του ισχύοντος νόμου (Άρθρο 8 Ν. 4099/2012), δεν υπάρχει ελάχιστο 

χρονικό όριο πώλησης των μεριδίων.  Η εξαγορά των μεριδίων μπορεί να γίνει ανά 

πάσα στιγμή με την υποβολή αίτησης του μεριδιούχου στην τιμή εξαγοράς της 

επόμενης μέρας από αυτήν της αίτησης.  Το ποσό εξαγοράς των μεριδίων 

καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός πέντε εργάσιμων ημερών.   

Μικρό αρχικό κεφάλαιο 

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν στους επενδυτές πρόσβαση σε υψηλής 

ποιότητας τεχνογνωσία και σε επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων τους, ακόμη 

και όταν το αρχικό τους κεφάλαιο είναι μικρό.  Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα 

αμοιβαία κεφάλαια είναι η κατάλληλη επένδυση για επενδυτές μικρών και μεσαίων 

οικονομικών δυνατοτήτων, καθώς  με ελάχιστο ποσό χρημάτων δίνουν στο ευρύ 

επενδυτικό κοινό την δυνατότητα επένδυσης στις εγχώριες και διεθνείς αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου. 

Ευελιξία και εύρος επιλογών 

Οι επενδυτικοί στόχοι είναι μοναδικοί για κάθε επενδυτή, πράγμα που σημαίνει ότι 

ενδέχεται να υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών λόγων για την επένδυση σε 

αμοιβαία κεφάλαια.  Η ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών αμοιβαίων και η ευκολία 

μεταφοράς της επένδυσης από το ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στο άλλο, σε εταιρίες 

διαχείρισης που διαθέτουν μια μεγάλη οικογένεια αμοιβαίων,  δίνουν το 

πλεονέκτημα της ευελιξίας και την δυνατότητα ικανοποίησης κάθε επενδυτικής 

ανάγκης, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται τακτικά, ανάλογα και με τους στόχους του 

μεριδιούχου αλλά και με την οικονομική συγκυρία. 
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Διαφάνεια 

Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, καθώς η 

διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται με λεπτομερειακή λογιστική παρακολούθηση και 

περιοδική δημοσίευση εκθέσεων.  Οι επενδυτές έχουν άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες που αφορούν στην ακριβή λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων, στον 

τρόπο που λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις, στις προμήθειες και στις 

οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΔΑΚ.  Επιπλέον, το ενεργητικό του κάθε αμοιβαίου 

κεφαλαίου αποτιμάται καθημερινά και η καθαρή τιμή του μεριδίου του 

δημοσιεύεται στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο.  Είναι προφανές ότι, η 

διαχείριση των κεφαλαίων χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και δημοσιότητα ενώ 

παράλληλα διέπεται από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα, οι Εταιρείες 

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

οι αποφάσεις της οποίας ορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Νομοθεσίας. 

Διαπραγματευτική δύναμη 

Τα κεφάλαια των μεριδιούχων των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο μικρά και αν είναι 

αποκτούν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη λόγω του όγκου του ενεργητικού του 

αμοιβαίου κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, ως 

συγκεντρωτική επένδυση, μπορεί να πετύχει ευνοϊκούς όρους αγοράς και πώλησης 

χρηματοοικονομικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. 
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Πίνακας 1: Επενδυτική κατηγοριοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

  

Χρηματαγοράς Ομολογιακά Μικτά Μετοχικά Μετοχικά Δεικτών Funds of Funds Σύνθετα

Σύνθεση

Καταθέσεις και 

Προϊόντα 

Χρηματαγοράς 

(Βραχυπρόθεσμα με 

διάρκεια < 1 έτους)

> 65% τίτλοι σταθερού 

εισοδήματος                        

< 10% μετοχές

> 10% μετοχές                   

> 10% χρεωστικοί τίτλοι   

< 65%μετοχές και 

χρεωστικοί τίτλοι 

> 65% μετοχές

95% σε κινητές αξίες του 

δείκτη που αναπαράγουν 

ή/και  χρηματοπιστωτικά 

μέσα και άλλους δείκτες 

με μεγάλο συντελεστή 

συσχέτισης με το δείκτη 

που αναπαράγουν

Άλλα Αμοιβαία Κεφαλαία 

Επένδυση σε κάθε 

αμοιβαίο κεφάλαιο< 20% 

του ενεργητικού του  

Όλα τα 

χρηματοπιστωτικά 

μέσα, τα οποία 

προβλέπονται στον 

Ν.3283/2004

Επενδυτικός 

στόχος

Η προστασία του 

αρχικού κεφαλαίου και 

η εξασφάλιση 

αποδόσεων ανάλογων 

αυτών των 

χρηματαγορών

Η επίτευξη ελκυστικών 

αποδόσεων σε σχέση με 

τις επικρατούσες 

συνθήκες της αγοράς

Καθορίζεται κατά 

περίπτωση από την 

επενδυτική στρατηγική 

και εξαρτάται από την 

επιλογή της κατανομής 

του ενεργητικού του ΑΚ

Η επίτευξη υψηλών 

αποδόσεων με την 

ανάληψη του ανάλογου 

υψηλού κινδύνου

Να πετύχουν την ίδια 

περίπου απόδοση με τον 

δείκτη στον οποίο 

επενδύουν

Επίτευξη 

προκαθορισμένης, 

βάσει μαθηματικού 

τύπου, απόδοσης κατά 

τη λήξη

Προφίλ 

επενδυτών

Συντηρητικοί 

επενδυτές με 

βραχυπρόθεσμο 

επενδυτικό ορίζοντα

Συντηρητικοί επενδυτές 

που αποσκοπούν σε 

σταθερό εισόδημα

Επενδυτές που δεν 

θέλουν να αναλάβουν 

τον υψηλό κίνδυνο των 

μετοχικών ΑΚ, όμως, 

προσβλέπουν να 

επωφεληθούν από μία 

θετική πορεία του 

χρηματιστηρίου

Επενδυτές που δεν 

φοβούνται να 

ρισκάρουν στο βωμό 

του κέρδους (risk 

lovers)

Μεγάλοι θεσμικοί φορείς 

του εξωτερικού, οι 

οποίοι επιθυμούν να 

επενδύσουν στις 

αναπτυξιακές προοπτικές 

μιας αγοράς παρά στις 

ικανότητες του 

διαχειριστή

Μακροπρόθεσμοι 

επενδυτές

Χαρακτηριστικά

Έχουν το μικρότερο 

κίνδυνο αλλά και τη 

μικρότερη απόδοση, σε 

σχέση με τις υπόλοιπες 

κατηγορίες ΑΚ, η οποία 

εξαρτάται ουσιαστικά 

από τα επιτόκια

Η απόδοση τους 

εξαρτάται της πορείας 

των επιτοκίων.  Σε 

περιόδους που τα 

επιτόκια παρουσιάζουν 

ανοδική πορεία, η 

πορεία τους αναμένεται 

να είναι πτωτική και 

αντίστροφα

Ποικίλλουν ανάλογα με 

την κατανομή της 

περιουσίας

Οι διαχειριστές τους 

ακολουθούν μια 

δυναμική διαχείριση 

του χαρτοφυλακίου.  

Αποτελούν την πλέον 

ριψοκίνδυνη επιλογή 

σε σχέση με όλες τις 

υπόλοιπες κατηγορίες 

των ΑΚ

Η διαχείρισή τους είναι 

παθητική
Μεγάλη διαφοροποίηση

Η προκαθορισμένη 

απόδοση αναφέρεται 

σε συγκεκριμένο 

αριθμό σεναρίων, που 

βασίζονται στην αξία 

των υποκείμενων 

στοιχείων που 

προσφέρουν 

διαφορετικές ανά 

σενάριο αποδόσεις

Εξαρτάται από την 

επιλογή των ΑΚ που το 

συνθέτουν

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

3.1. Ιστορική αναδρομή των αμοιβαίων κεφαλαίων 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, με την έννοια της κοινής περιουσίας, εμφανίζονται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα το 5ο π.Χ. αιώνα.  Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη μορφή 

συλλογικής περιουσίας υπό κοινή διαχείριση συγκροτήθηκε στην Αρχαία Αθήνα από 

την Αθηναϊκή Συμμαχία, για πολεμικούς λόγους. 

Στο σύγχρονο κόσμο, το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σύμφωνα με τον  K.G. 

Rouwenhorst (2004), δημιουργήθηκε στην Ολλανδία (K.G. Rouwenhorst, The Origins 

of Mutual Funds, Yale ICF Working Paper No. 04-48, (2004)).  Ονομάστηκε «Eendragt 

Maakt Magt», που σημαίνει «η ενότητα δημιουργεί δύναμη» και συγκροτήθηκε το 

1774 από τον Ολλανδό έμπορο και χρηματιστή Abraham van Ketwich μετά την 

οικονομική κρίση του 1772-1773.  Το κίνητρο για την κίνησή του αυτή ήταν να 

προσφέρει διαφοροποίηση στους μικρούς επενδυτές.  Λόγω της οικονομικής κρίσης, 

πολλές Βρετανικές τράπεζες χρεοκόπησαν, επηρεάζοντας και πολλές τράπεζες  στο 

Άμστερνταμ.  Ο Abraham van Ketwich (1774) παρατηρώντας την οικονομική κρίση, 

συνειδητοποίησε τα δυνητικά οφέλη της διαφοροποίησης.  Προκειμένου να 

πραγματοποιήσει την ιδέα του, προσέλκυσε επενδυτές και επένδυσε τα χρήματα 

που συγκέντρωσε σε τράπεζες, δάνεια φυτειών στην Κεντρική και στην Βόρεια 

Αμερική και ομόλογα που εκδίδονταν από τις κυβερνήσεις της Αυστρίας, της Δανίας, 

της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Ρωσίας.  Επιπλέον, αυτό το πρώτο 

καταπίστευμα (trust) είχε ένα φυλλάδιο, όπου τεκμηρίωνε τις πολιτικές του γύρω 

από την επενδυτική στρατηγική, την διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου, τις πιθανές 

μελλοντικές τοποθετήσεις, τα έξοδα και την πολιτική διανομής των κερδών.  Εκείνη 

την εποχή ήταν το πρώτο καταπίστευμα το οποίο δημιούργησε κανόνες για την 

προστασία των επενδυτών (για παράδειγμα, ο Abraham van Ketwich ήταν 

υποχρεωμένος να  παρέχει ετήσια οικονομική αναφορά σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους). Η ζωή του συγκεκριμένου καταπιστεύματος περιορίζονταν στα 

25 χρόνια, στο τέλος της οποίας γινόταν ρευστοποίησή του και διανομή της αξίας του 

σ’ όλους τους μετόχους. Είναι προφανές, ότι το πρωτοπόρο αυτό αμοιβαίο κεφάλαιο 
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λειτούργησε σύμφωνα με έναν κανονιστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι παρόμοιος με 

τον κανονισμό των σημερινών επενδυτικών κεφαλαίων κλειστού τύπου. 

Μετά την πρωτοποριακή εμφάνιση του «Eendragt Maakt Magt» στην 

Ολλανδία, το 1868 δημιουργήθηκε στο Λονδίνο ένα καταπίστευμα αποικιακής 

κυβέρνησης, το οποίο σηματοδότησε την αρχή των αμοιβαίων κεφαλαίων στις 

Αγγλο-Σαξονικές χώρες.  Οι μετοχές που εμπορεύονταν δεν είναι οι ίδιες με αυτές 

που εμπορεύονται σήμερα. Τα κεφάλαια εκείνης της εποχής επενδύονταν κυρίως σε 

συμβόλαια επιβίωσης και δάνεια φυτειών.  Υπήρχαν δύο δημοφιλείς κατηγορίες 

συμβολαίων επιβίωσης, οι ισόβιες πρόσοδοι (life annuities) και οι διανομές 

επιδομάτων (tontines).  Η ισόβια πρόσοδος ήταν ένα συμβόλαιο, όπου ο δανειστής 

λάμβανε ετήσια πληρωμή από τον οφειλέτη και το κεφάλαιο στο τέλος του 

συμβολαίου.  Αυτός ο μηχανισμός ήταν παρόμοιος με τα σημερινά ομόλογα.  Η 

διανομή επιδομάτων (tontine) έμοιαζε με την ετήσια πρόσοδο, με την διαφορά ότι η 

πρώτη είχε έναν αριθμό δανειστών και όχι μόνο έναν δανειστή.  Σε αυτό το 

συμβόλαιο, ένας οφειλέτης ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει ένα ετήσιο ποσό σε μία 

ομάδα δανειστών.  Αν κάποιοι δανειστές απεβίωναν, το ίδιο ποσό πληρωμής 

μοιράζονταν ανάμεσα στους επιζήσαντες δανειστές.  Επιπλέον, ο οφειλέτης 

υποχρεωνόταν να δώσει εγγύηση. 

  Το 1875 υπήρχαν σχεδόν 18 νέα καταπιστεύματα στο Λονδίνο και στην 

δεκαετία του 1890 ιδρύθηκαν αμοιβαία κεφάλαια και στις ΗΠΑ. Τα συγκεκριμένα 

αμοιβαία κεφάλαια εξέδιδαν έναν περιορισμένο αριθμό μετοχών, παρουσιάζοντας 

έτσι περισσότερες ομοιότητες με τα κεφάλαια κλειστού τύπου.  Το 1924, ιδρύεται το 

πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο ανοικτού τύπου στις ΗΠΑ.  Το κεφάλαιο αυτό 

ονομάστηκε Massachusetts Investors Trust και υπάρχει μέχρι και σήμερα.  Επειδή ο 

συγκεκριμένος τύπος κεφαλαίου επιτρεπόταν να εκδίδει και να εξαγοράζει μετοχές, 

τα κεφάλαια ανοικτού τύπου έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή στους επενδυτές.  Μετά την 

κατάρρευση του χρηματιστηρίου το 1929 ο αριθμός των κεφαλαίων ανοικτού τύπου 

αυξανόταν σε αντίθεση με τον αριθμό των κεφαλαίων κλειστού τύπου.  Κατά την 

διάρκεια αυτής της οικονομικά δύσκολης περιόδου έλαβαν χώρα ορισμένες 

σημαντικές νομοθετικές πράξεις.    

 Η εμφάνιση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην σύγχρονη Ελλάδα έγινε πολύ 

αργότερα.  Το 1970 με το Ν.Δ.608/70 καθιερώθηκε ο θεσμός του αμοιβαίου 
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κεφαλαίου και στα τέλη του 1972 η Εμπορική Τράπεζα δημιούργησε την Εταιρία 

Διαχείρισης  «Ελληνική» και εξέδωσε το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μικτού τύπου με 

το όνομα «Ερμής Δυναμικό».  Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 1973, η Εθνική 

Τράπεζα δημιούργησε την Εταιρία Διαχείρισης «Διεθνική» και εξέδωσε το Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο με το όνομα «Δήλος Μικτό». Ακολούθησε μία περίοδος αδράνειας δεκαέξι 

χρόνων, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν εισήχθησαν στην ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά άλλα αμοιβαία κεφάλαια.  Τα αίτια ήταν οικονομικής αλλά 

και πολιτικής φύσης. Το κλίμα άλλαξε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 λόγω των 

θεσμικών αλλαγών που υιοθετήθηκαν από τις τότε κυβερνήσεις και έτσι από το 1989 

ξεκινούν την εμφάνισή τους νέα αμοιβαία κεφάλαια και από άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρίες. 

 

3.2. Η εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια 

3.2.1. Παγκόσμια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων 

Η επένδυση στα αμοιβαία κεφάλαια έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην 

χρηματοοικονομική αγορά και η ζήτηση και η δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί την 

τελευταία εικοσαετία.  Αυτό γίνεται φανερό από το ύψος της συνολικής αξίας των 

επενδύσεων παγκοσμίως σε αμοιβαία κεφάλαια το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία του 

EFAMA2, ανήλθε στα € 41,29 τρις3, καταγράφοντας  άνοδο 4,8% στο τέταρτο τρίμηνο 

του 2016 (Γράφημα 1).   

                                                             
2
 EFAMA: Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 

(European Fund and Asset Management Association) είναι η αντιπροσωπευτική ένωση για την 

ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης επενδύσεων.  Ιδρύθηκε το 1974 και σήμερα αντιπροσωπεύει μέσω των 
28 μελών της και των 62 εταιρικών μελών της επενδυτικά κεφάλαια με περιουσιακά στοιχεία γύρω 

στα €23 τρις.   
3
 Όλα τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή περιλαμβάνουν αμοιβαία funds of funds, 

διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (EFTs) και θεσμικά αμοιβαία (institutional funds). 
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Γράφημα 1: Παγκόσμιο Ενεργητικό ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου (σε τρις Ευρώ) 

Πηγή: EFAMA 

 

Όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω Γράφημα 2, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη 

κυριαρχούν στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων με ενεργητικό το οποίο ξεπέρασε 

τα €19,5 τρις και τα €13,5 τρις αντίστοιχα. 

 

 

Γράφημα 2: Γεωγραφικές τάσεις στο ενεργητικό επενδυτικών κεφαλαίων (σε 

δις Ευρώ) 

Πηγή: EFAMA 
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Αναφορικά με την παγκόσμια διάρθρωση των ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου, στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία είναι (σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 4ου 

τριμήνου του 2016) μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια με ενεργητικό που πλησιάζει το 

ποσοστό του 40%.  Ακολουθούν τα ομολογιακά με ποσοστό 22% και τα μικτά με 18%, 

ενώ τα κεφάλαια χρηματαγοράς αποτελούν μόλις το 12% των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων των αμοιβαίων κεφαλαίων διεθνώς (Γράφημα 3).   

 

Γράφημα 3: Παγκόσμια αξία ενεργητικού  ανά κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου (Στοιχεία 

4ου τριμήνου 2016) 

Πηγή: EFAMA 

 

Εξετάζοντας την παγκόσμια κατανομή των περιουσιακών στοιχείων των 

επενδυτικών κεφαλαίων το 4ο τρίμηνο του 2016, παρατηρείται, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ότι οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς 

με 47,6% και ακολουθεί η Ευρώπη με ποσοστό 33,2%.  Με μεγάλη διαφορά από τις 

δύο πρώτες θέσεις, στη σειρά κατάταξης έπονται η Αυστραλία και η Βραζιλία με 

3,7%, η Ιαπωνία με 3,4%, ο Καναδάς με 3%, η Κίνα με 2,8%, η Κορέα με 0,9%, η Ινδία 

με 0,5% και η Νότια Αφρική με 0,4%, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες κατέχουν 

ποσοστό μόλις 0,7% (Γράφημα 4). 
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Γράφημα 4: Χώρες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια (μερίδιο 

αγοράς το 4ο τρίμηνο του 2016) 

Πηγή: EFAMA 

 

Συνολικά, πέντε ευρωπαϊκές χώρες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πρώτες 

θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης: το Λουξεμβούργο με ποσοστό 9% (της συνολικής 

παγκόσμιας αξίας ενεργητικού), η Ιρλανδία με 5%, η Γερμανία με 4,6%, η Γαλλία με 

4,3% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 3,5% (Γράφημα 5).   

 

Γράφημα 5: Ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 

(μερίδιο αγοράς το 4ο τρίμηνο του 2016) 

Πηγή: EFAMA 
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3.2.2. Εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στις ΗΠΑ 

Με περιουσιακά στοιχεία $16,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Ινστιτούτου Επενδυτικών Εταιριών (Investment Company Institute),  η 

αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων των ΗΠΑ παρέμεινε η μεγαλύτερη παγκοσμίως και 

για το έτος 2016.  Παρόλα αυτά, με όρους νέων καθαρών χρηματοροών η επενδυτική 

ζήτηση των αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε μείωση για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά με καθαρές εξαγορές ύψους $229 δις το 2016. 

Η επενδυτική ζήτηση των αμοιβαίων κεφαλαίων επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, με κυριότερο την ικανότητα του προϊόντος να ικανοποιεί τους 

επενδυτικούς στόχους των πελατών.  Έτσι, για παράδειγμα, τα αμερικάνικα 

νοικοκυριά βασίζονται στα ομολογιακά και υβριδικά4 αμοιβαία κεφάλαια για την 

κάλυψη των μακροπρόθεσμων προσωπικών οικονομικών στόχων τους (όπως είναι η 

συνταξιοδότηση).  Επιπλέον, η αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων και των 

αντιδράσεων των επενδυτών στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες των 

ΗΠΑ και του κόσμου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του τρόπου με 

τον οποίο εξελίσσεται η ζήτηση για συγκεκριμένους τύπους αμοιβαίων κεφαλαίων 

αλλά  και για τα αμοιβαία κεφάλαια γενικότερα. 

Η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων των αμερικανικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων στο τέλος του έτους 2016 αφορούσε σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.  Τα 

μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αποτελούσαν το 52% των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων της αγοράς των ΗΠΑ.  Τα ομολογιακά βρίσκονται στην δεύτερη θέση, 

κατέχοντας το 22% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων και ακολουθούν τα 

αμοιβαία χρηματαγοράς με 17% και τα υβριδικά αμοιβαία με 8%. 

                                                             
4
 Υβριδικά: κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων (παρόμοια των μικτών), το χαρτοφυλάκιο των οποίων 

αποτελείται από μετοχές και ομόλογα. 
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Γράφημα 6: Κατανομή περιουσιακών στοιχείων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΗΠΑ ανά 

κατηγορία (τέλος του 2016) 

Πηγή : Investment Company Institute Factbook 2017 

 

3.2.3. Εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη 

Στην Ευρώπη για πρώτη φορά, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ΟΣΕΚΑ 

ξεπέρασαν το όριο των 14,5 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 1ου τριμήνου του 

2017, συνεχίζοντας της αυξητική πορεία των τελευταίων ετών.  Οι καθαρές πωλήσεις 

συνέβαλαν στο 52% της ανόδου των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού.  Παρά τις 

πολλαπλές δυσμενείς διαταραχές, οι καθαρές πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ παρέμειναν σε 

μεγάλο βαθμό θετικές, αν και χαμηλότερες σε σχέση με το 2014 και το 2015. 

Μολονότι η έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενίσχυσε την ζήτηση για ΟΣΕΚΑ τον Ιανουάριο-

Απρίλιο του 2015, οι ΟΣΕΚΑ δεν επωφελήθηκαν από τις θετικές εξελίξεις το 2016. 

Αντίθετα, η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς στις αρχές του 2016, η ασθενής 

οικονομική ανάπτυξη και η ψηφοφορία του Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδό της από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησαν μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον, 

γεγονός που επιβράδυνε τη ζήτηση για ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές συνέχισαν 

να αγοράζουν ΟΣΕΚΑ το 2016, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις της αγοράς, 

επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν οι επενδυτές στους 

ΟΣΕΚΑ. 
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Τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2017 είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.  Η αξία του 

ενεργητικού των ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων ήταν €14.795 δις, 

σημειώνοντας αύξηση 4,6%.  Οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους €202 

δις, αρκετά αυξημένες σε σχέση με τα €78 δις του τελευταίου τριμήνου του 2016.   

 

Γράφημα 7: Καθαρές πωλήσεις ΟΣΕΚΑ (σε δις €) 

Πηγή: EFAMA 

 

Συνολικά το 1ο τρίμηνο του 2017 είκοσι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες 

κατέγραψαν καθαρές εισροές σε ΟΣΕΚΑ, σε έντεκα εκ των οποίων οι εισροές 

ξεπέρασαν το €1 δις.   Ανάμεσα στα μεγαλύτερα κράτη-έδρες ΟΣΕΚΑ, το 

Λουξεμβούργο προσέλκυσε καθαρές πωλήσεις €62 δις, λόγω  των σημαντικών 

εισροών στα ομολογιακά (€24 δις) και στα μικτά (€19 δις) αμοιβαία κεφάλαια.  Στην 

σειρά κατάταξης για το 1ο τρίμηνο του 2017 ακολούθησαν η Ιρλανδία με καθαρές 

πωλήσεις €55 δις, που οφείλονταν κυρίως στα ομολογιακά αμοιβαία, η Γαλλία με 

καθαρές πωλήσεις €48 δις, λόγω κυρίως των αμοιβαίων χρηματαγοράς, το Ηνωμένο 

Βασίλειο με €14 δις και η Γερμανία με €5 δις.  Σημαντικά αυξημένες πωλήσεις 

παρατηρήθηκαν επίσης στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Νορβηγία, στην Ελβετία και 

στην Σουηδία (Πίνακας 2). 

 

 

 

 

 

-7

71

129

78

202

-50

0

50

100

150

200

250

Q1 Q2 Q3 2016 Q4 Q1 2017



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

28 
 

Πίνακας 2: Καθαρές πωλήσεις ΟΣΕΚΑ 

Μέλη Μετοχικά Ομολογιακά Μικτά Χρημ/γοράς Λοιπά Σύνολο 

  

Q4 

2016 

Q1 

 2017 Q4 2016 

Q1 

2017 

Q4 

2016 Q1 2017 

Q4  

2016 

Q1 

2017 

Q4 

2016 

Q1 

2017 

Q4 

2016 

Q1  

2017 

Αυστρία 132 26 -381 -617 -296 417 -14 -6 -94 26 -653 -155 

Βουλγαρία 17 6 0 3 20 17 8 -4 0 0 45 22 

Κροατία 2 16 330 157 0 8 242 -206 -13 10 560 -15 

Κύπρος 18 0 2 1 -2 3 0 0 0 0 18 4 

Τσεχία 39 29 91 8 193 219 2 46 32 33 357 335 

Δανία 1.279 1.652 736 -1.064 590 952 -1 -2 44 34 2.648 1.572 

Φιλανδία 840 -257 551 604 138 170 37 7 -5 28 1.561 553 

Γαλλία 1.400 4.900 3.300 10.400 200 800 3.400 31.500 0 0 8.300 47.600 

Γερμανία 3.428 1.763 -462 789 1.889 2.958 -94 -177 -216 -108 454 5.226 

Ελλάδα -19 8 -23 -20 -14 -16 -51 43 -2 -14 -109 1 

Ουγγαρία 3 7 6 -5 0 15 0 0 9 25 17 42 

Ιρλανδία 10.526 13.887 11.643 30.346 2.039 2.365 22.578 6.400 22 2.080 46.808 55.078 

Ιταλία -501 -322 -200 2.377 3.731 4.410 -335 -557 -2.171 -2.921 523 2.987 

Λιχτενσταϊν 261 185 464 112 -21 57 -1 100 -231 32 473 485 

Λουξ/ργο -5.514 1.513 -5.164 24.337 -475 18.676 9.488 12.864 689 4.401 -976 61.791 

Μάλτα 5 -10 13 41 -98 -78 -6 -3 5 28 -80 -21 

Ολλανδία 64 -1.039 -230 -756 27 68 0 0 -30 -4 -169 -1.731 

Νορβηγία 763 1.416 -820 1.406 31 169 -23 168 -63 41 -111 3.200 

Πολωνία -109 64 18 -48 -90 47 -61 76 34 10 -209 148 

Πορτογαλία 26 38 16 26 -32 75 -91 -24 145 565 63 679 

Ρουμανία -1 3 -42 -10 5 22 1 3 -3 21 -39 38 

Σλοβακία -2 -50 63 24 77 74 -4 -1 0 0 134 48 

Σλοβενία 13 36 -11 -3 -6 21 18 -34 -1 0 13 20 

Ισπανία 1.239 4.936 268 -1.777 369 2.577 625 -557 157 672 2.658 5.851 

Σουηδία 2.354 1.513 783 493 991 540 -4.700 -420 1 -7 3.659 2.120 

Ελβετία 346 -754 1.978 2.085 337 999 -1.138 178 0 0 1.522 2.508 

Τουρκία 5 16 305 -104 -57 69 -53 -98 68 135 267 17 

Ηνωμένο 

Βασίλειο -3.791 -388 2.025 6.063 424 2.288 2.882 1.506 4.732 4.487 6.273 13.956 

  12.820 29.196 15.260 74.867 9.968 37.921 36.940 50.802 3.109 9.574 78.097 202.360 

* (σε εκατομμύρια ευρώ) 

Πηγή: EFAMA 

Αναφορικά με την διάρθρωση των αμοιβαίων κεφαλαίων ανά κατηγορία, το 

μεγαλύτερο ποσοστό και στην Ευρώπη κατέχουν τα μετοχικά αμοιβαία με μερίδιο 

αγοράς 37%, σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2017.  Ακολουθούν τα ομολογιακά 
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με ποσοστό 27%, τα μικτά με 18% και τα αμοιβαία χρηματαγοράς με 13% (Γράφημα 

8). 

 

Γράφημα 8: Κατανομή περιουσιακών στοιχείων Ευρωπαϊκών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά 

κατηγορία (Μάρτιος 2017) 

Πηγή: EFAMA   

 

3.2.4. Εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα 

Την τελευταία δεκαετία η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα βιώνει μια 

περίοδο ύφεσης, που είναι συνέπεια, βέβαια, της γενικότερης πορείας του 

χρηματιστηρίου αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.  Το τελευταίο 

διάστημα η εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων παραμένει μουδιασμένη, όπως 

άλλωστε συμβαίνει και στις εγχώριες αγορές μετοχών και κρατικών ομολόγων, αφού 

διατηρείται το κλίμα αβεβαιότητας, το οποίο ενισχύεται και από την αδυναμία 

εύρεσης οριστικής λύσης για τη διαχείριση του ελληνικού δημοσίου χρέους.   Πιο 

συγκεκριμένα, στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών5, η αξία του ενεργητικού των ελληνικών ΟΣΕΚΑ ανήλθε 

στα €6.607 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 2,9% από την αρχή του έτους 

(Γράφημα 9).    

                                                             
5
 Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, συντετμημένη ονομασία της «Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών 

Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας», είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρία μέλη της οποίας 
είναι όλες οι ελληνικές Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  

Στόχος της είναι η προαγωγή και η ανάπτυξη της δραστηριότητας των μελών της, η συνεργασία με τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και η ενημέρωση του 

επενδυτικού κοινού. 

13%

38%
27%

18%
4%

Χρηματοαγοράς

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά

Λοιπά



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

30 
 

 

Γράφημα 9: Συνολικό ενεργητικό ΟΣΕΚΑ ανά τρίμηνο (σε εκατομ. Ευρώ) 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.   

 

Για το 2016 οι περισσότερες από τις επί μέρους κατηγορίες κατέγραψαν 

θετικές αποδόσεις με τα μετοχικά Ευρωζώνης (με 5,28%), τα μετοχικά Funds of Funds 

(με 4,22%) και τα μετοχικά αναπτυγμένων αγορών (με 4,15%) να σημειώνουν την 

μεγαλύτερη άνοδο.  Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη του 

ενεργητικού τεσσάρων μεγάλων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων για την 

τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Γράφημα 10). 

 

Γράφημα 10: Σύνολο Ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά κατηγορία 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος   
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Αναφορικά με την διάρθρωση των αμοιβαίων κεφαλαίων ανά κατηγορία, το 

μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, 

κατέχουν τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και τα ομολογιακά, δηλαδή 

κατέχουν το ½ της συνολικής αγοράς με ποσοστό 25% και 23% αντίστοιχα, σύμφωνα 

με στοιχεία του Μαρτίου 2017.  Ακολουθούν τα μικτά με ποσοστό 17%, τα μετοχικά 

με 15% τα funds of funds με 14% και τα σύνθετα με 6% (Γράφημα 11). 

 

 

Γράφημα 11: Κατανομή περιουσιακών στοιχείων ελληνικών ΟΣΕΚΑ ανά κατηγορία την 

31/03/2017 (Σύνολο ενεργητικού €6,6 δις) 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

 

Στο Γράφημα 12, παρουσιάζεται η πρόσφατη εικόνα της δομικής διάρθρωσης  

των ελληνικών αμοιβαίων.  Παρατηρείται ότι το 50% του ενεργητικού συνολικά όλων 

των κατηγοριών των αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελείται από τίτλους πλην μετοχών, 

ενώ οι μετοχές και λοιπές συμμετοχές αφορούν στο 28% του ενεργητικού, τα μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων στο 12% και οι καταθέσεις στο 9%. 
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Γράφημα 12: Ποσοστιαία διάρθρωση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων6 

(Μάρτιος 2017) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

 

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη 

συγκέντρωση.  Ο συνολικός αριθμός των ΑΕΔΑΚ ανέρχεται στις δέκα τέσσερις με τις 

τέσσερις μεγαλύτερες να κατέχουν μερίδιο αγοράς άνω του 80%, ενώ ο μεγαλύτερος 

παίκτης συγκεντρώνει το 37,14% της συνολικής αγοράς (στοιχεία Μαρτίου 2014).  Το 

ποσοστό αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη ΑΕΔΑΚ κυρίαρχη στο χώρο.  Παρόλα αυτά 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η θέση της έχει αποδυναμωθεί σημαντικά το 

τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας μείωση 23,5%, καθώς στα τέλη του 2015 το 

μερίδιο αγοράς που κατείχε πλησίαζε το 46%. 

 

Πίνακας 3: Στοιχεία ΑΕΔΑΚ 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
Σύνολο 

ΟΣΕΚΑ 

Συνολικό 

Ενεργητικό σε € 

την 31/03/2017 

Μερίδιο 

Αγοράς 

31/03/2017 

EUROBANK ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ 119 2.454.175.850,22 37,14% 

ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 27 1.229.338.891,66 18,61% 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2 895.654.986,39 13,56% 

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 27 861.981.968,98 13,05% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENΤ ΑΕΔΑΚ 28 458.441.055,32 6,94% 

                                                             
6
  Περιλαμβάνονται τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, τα μετοχικά, τα ομολογιακά, τα μικτά, τα 

σύνθετα καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων 

(funds of funds). 

Καταθέσεις

Τίτλοι πλην μετοχών 

Μετοχές και λοιπές 

συμμετοχές 
Μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων
Λοιπά στοιχεία 

ενεργητικού
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Πίνακας 3: Στοιχεία ΑΕΔΑΚ 

ALPHATRUST 13 187.395.068,12 2,84% 

MetLife ΑΕΔΑΚ 14 159.941.407,48 2,42% 

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 6 102.570.304,30 1,55% 

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ 7 68.390.393,98 1,04% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 5 56.715.802,75 0,86% 

3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ 6 49.233.105,75 0,75% 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT AΕΔΑΚ 6 41.081.388,13 0,62% 

CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 5 34.280.528,07 0,52% 

THETIS ΑΕΔΑΚ 4 7.870.592,18 0,12% 

ΣΥΝΟΛΑ 269 6.607.071.343,33 100,00% 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο δύο ΑΕΕΧ, οι 

οποίες, όπως αναμένονταν, διαπραγματεύονται αμφότερες σε έκπτωση (discount). 

 

Πίνακας 4: Δελτίο τιμών εισηγμένων ΑΕΕΧ την 31/03/2017 

ΑΕΕΧ 

Τιμή 

μετοχής 

σε € 

Εσωτερική 

αξία σε € 

Premium 

(Discount) 

Απόδοση 

Εσωτερικής 

Αξίας από 

31/12/2016 

Καθαρή αξία 

ενεργητικού σε 

€ 

ALPHATRUST 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 

13,8 23,63 -41,60% 10,02% 9.869.340,82 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ 0,59 0,8 -26,25% -0,66% 8.965.444,56 

ΣΥΝΟΛΑ     18.834.785,38 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

4.1. Εμπειρικές μελέτες αξιολόγησης της επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων 

Η παγκόσμια ανάπτυξη των επενδύσεων στα αμοιβαία κεφάλαια τις τελευταίες 

δεκαετίες οδήγησε σε έντονο ανταγωνισμό στον συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό 

τομέα.  Οι επενδυτές μπορούν πλέον να επιλέξουν μέσα από ένα μεγάλο εύρος 

προϊόντων, γεγονός που καθιστά τις επενδυτικές επιλογές πολυπλοκότερες σε σχέση 

με το παρελθόν.  Παρόλο που υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν μία 

τέτοια απόφαση, η επίδοση (performance) φαίνεται να αποτελεί ένα καθοριστικό 

παράγοντα σύμφωνα με την άποψη των επενδυτών (Ippolito, 1992; Capon et al., 

1996; Sirri & Tufano, 1998).  Η επίδοση, βέβαια,  δεν είναι μόνο απόδοση αλλά και 

κίνδυνος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο κίνδυνος έχει την μέγιστη σημασία.   

Η πρώτη συστηματική μελέτη αναφορικά με την αξιολόγηση των αμοιβαίων 

κεφαλαίων έγινε από τους Friend et al. το 1962 (Friend et al., “A Study of Mutual 

Funds” U.S. Securities and Exchange Commission, USA, (1962)).  Οι ερευνητές αυτοί 

εξέτασαν 152 αμοιβαία κεφάλαια χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για το χρονικό 

διάστημα 1952-1958 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική 

σχέση μεταξύ του όγκου συναλλαγών και της απόδοσης.  Παρόμοια ήταν τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους και για τα διαχειριστικά έξοδα των αμοιβαίων 

κεφαλαίων.   

Για την επόμενη χρονική περίοδο δεν συναντώνται ξανά στην διεθνή 

βιβλιογραφία μελέτες που να βασίζονται στην γενική αυτή ιδέα αποτελεσμάτων. Το  

1966-1968 εμφανίζονται τρεις ερευνητικές εργασίες, οι οποίες επικράτησαν στο 

χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Treynor  και Mazuy (1966)εισήγαγαν μια μη 

γραμμική μορφή του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιούχων Στοιχείων (CAPM)7 

προκειμένου να εξετάσουν την ικανότητα συγχρονισμού των διαχειριστών.  

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστική απόδειξη ότι οι διαχειριστές 

                                                             
7
 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιούχων Στοιχείων (CAPM) αναπτύχθηκε από τον W.Sharpe (1964) 

και στη συνέχεια διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή από τους J. Lintner (1965)και J. Mossin 

(1966).  Περιγράφει τη σχέση μεταξύ της απαιτούμενης απόδοσης μιας επένδυσης και του κινδύνου 

της, όπως αυτός μετριέται με το συντελεστή β. 
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αμοιβαίων κεφαλαίων νίκησαν την αγορά. Η έρευνα αυτή αποτέλεσε βάση για τις 

περισσότερες από τις μεταγενέστερες μελέτες στον συγκεκριμένο χώρο. 

Ο Sharpe (1966) εισήγαγε τον δείκτη «απόδοση προς μεταβλητότητα» 

(reward to variability), γνωστός ως δείκτη Sharpe, προκειμένου να αξιολογήσει την 

προσαρμοσμένη στο κίνδυνο επίδοση 34 αμοιβαίων κεφαλαίων ανοικτού τύπου για 

την περίοδο 1945-1963.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υπό εξέταση 

χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι στην πλειονότητά τους καλύτερα, δεδομένου ότι 

κατάφεραν να ξεπεράσουν τον δείκτη Dow Jones.  Παρόλα αυτά, όταν στην 

αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη και τα διαχειριστικά έξοδα, το τελικό αποτέλεσμα 

οδήγησε σε αποδόσεις κατώτερες του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Παράλληλα, 

αποδείχθηκε ότι υπάρχει θετική γραμμική σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου και 

ότι οι αποτελεσματικοί διαχειριστές επικεντρώνονται στην εκτίμηση του κινδύνου 

και στην επίτευξη διαφοροποίησης.  Στην μελέτη αυτή, αποδείχθηκε επίσης ότι ο 

θεωρητικός αυτός δείκτης (δείκτης Sharpe) μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη. 

Δύο χρόνια αργότερα, ο Jensen (1968), προκειμένου να εξετάσει την 

προσαρμοσμένη στον κίνδυνο επίδοση και την προβλεπτική ικανότητα των 

διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων, ανέπτυξε τον δικό του δείκτη (άλφα του 

Jensen), ο οποίος στηρίζεται στο CAPM.  Χρησιμοποίησε ένα δείγμα από 115 

αμοιβαία κεφάλαια για την περίοδο 1955-1964, και υπολόγισε  τον δείκτη alpha (α). 

Οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι κατά μέσο όρο η ενεργητική διαχείριση δεν 

προσθέτει αξία σε σχέση με την παθητική διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.  Στα 

πλαίσια της μελέτης, βρέθηκε ότι υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι ένα μεμονωμένο 

αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη απόδοση από ένα χαρτοφυλάκιο 

που αποτελείται από τυχαία επιλεγμένες μετοχές και κατά συνέπεια, οι διαχειριστές 

των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες επιλεκτικές ή 

διαχειριστικές ικανότητες. 

Ακολούθησε ένα πλήθος μελετών γύρω από την αξιολόγηση της επίδοσης 

των αμοιβαίων κεφαλαίων.  Ο Carlson (1970) διεξήγαγε μία έρευνα προκειμένου να 

αναλύσει την προβλεπτική αξία των παρελθόντων αποτελεσμάτων στην πρόβλεψη 

της μελλοντικής επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων για την περίοδο 1948-1967.  

Μελέτησε, επίσης, την αποτελεσματικότητα της αγοράς και προσδιόρισε τους 

παράγοντες που σχετίζονται με την επίδοση του κεφαλαίου.  Κατέληξε στο 
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συμπέρασμα ότι η απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από την χρονική 

περίοδο της επένδυσης, την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επιλογή 

του δείκτη που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς.  Σύμφωνα με την έρευνα, η 

παρελθούσα επίδοση έχει μικρή προβλεπτική αξία και η επίδοση είναι θετικά 

συσχετισμένη με την ύπαρξη νέων διαθέσιμων οικονομικών πόρων για επενδυτικούς 

σκοπούς.   

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Mc Donald (1974) μελέτησε τους στόχους και 

την επίδοση (κίνδυνος και απόδοση) των αμερικάνικων αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 

την περίοδο 1960-1969.  Σε ένα δείγμα 123 αμερικανικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

ανέλυσε τους δείκτες Treynor8 και Sharpe.  Τα αποτελέσματα υπέδειξαν μια 

σημαντική σχέση μεταξύ των στόχων και των δεικτών συστηματικού κινδύνου και 

συνολικής διακύμανσης.  Ο μελετητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέση 

απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται με την αύξηση του κινδύνου.  

Προκειμένου να αναλυθεί η ικανότητα συγχρονισμού των διαχειριστών στις 

διακυμάνσεις της αγοράς (market timing performance) διεξήχθη μία μελέτη από τον 

Henniksson (1984).  Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα από 116 αμοιβαία κεφάλαια 

ανοικτού τύπου από τον Φεβρουάριο του 1968 έως τον Ιούνιο του 1980 και με την 

εφαρμογή παραμετρικών και μη παραμετρικών τεχνικών, ο Henniksson μελέτησε την 

επίδοση των αμοιβαίων αυτών κεφαλαίων χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα.  Τα 

δεδομένα των αποδόσεων περιλάμβαναν όλα τα μερίσματα τα οποία πληρώθηκαν 

από το κεφάλαιο και εξαιρούσαν τα διαχειριστικά έξοδα.  Αμφότερα τα παραμετρικά 

και τα μη παραμετρικά τεστ έδειξαν ότι οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων 

ήταν ανίκανοι να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική.  Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας δεν βρέθηκε καμία ένδειξη ότι οι επενδυτικοί 

αναλυτές ήταν πιο επιτυχημένοι όσον αφορά στην πρόβλεψη μεγάλων αλλαγών της 

αξίας του χαρτοφυλακίου της αγοράς σε συνάρτηση με την πρόβλεψη των μικρών 

αλλαγών. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ippolito (1989) μελέτησε την αποτελεσματικότητα 

των κεφαλαιαγορών όταν η πληροφόρηση έχει κόστος.  Χρησιμοποίησε δείγμα 143 

αμοιβαίων κεφαλαίων για την χρονική περίοδο 1965-1984.  Κατέληξε στο 

                                                             
8
 Ο δείκτης Treynor (1965) εκφράζεται ως το κλάσμα της υπερβάλλουσας απόδοσης ενός 

χαρτοφυλακίου σε σχέση με το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου προς τον συντελεστή β. 
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συμπέρασμα ότι οι διαχειριστές πέτυχαν καθαρές αποδόσεις, μετά την αφαίρεση 

των διαχειριστικών εξόδων, ελαφρώς μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες βάσει του 

CAPM.   Επίσης, απέδειξε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα έξοδα 

τα οποία δημιουργούνται από την λειτουργία  και την διαχείριση των αμοιβαίων 

κεφαλαίων δημιουργούν κέρδη ικανά για την απόσβεση τους.   

Την ίδια χρονιά οι Grinblatt και Titman (1989), σε μία μελέτη στην οποία 

εφάρμοσαν τον δείκτη Jensen σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια για την περίοδο 1975-

1984, παρατήρησαν σε αντίθεση με τον Ippolito, ότι οι υπερβάλουσες αποδόσεις των 

μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εκμηδενίζονται όταν συμπεριληφθούν τα έξοδά 

τους. 

Έναν χρόνο αργότερα, οι Cumby και Glen (1990) σε έρευνά τους σύγκριναν 

την επίδοση διεθνών διαφοροποιημένων αμοιβαίων κεφαλαίων με τον διευρυμένο 

διεθνή δείκτη μετοχών και τον δείκτη της Morgan Stanley για τις ΗΠΑ.  Στην μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα 15 διεθνώς διαφοροποιημένων αμοιβαίων κεφαλαίων με 

έδρα τις ΗΠΑ για την περίοδο 1982-1988.  Η σύγκριση της επίδοσής τους έγινε με τη 

χρήση των δεικτών Jensen (1968) και του «θετικού σταθμισμένου μέτρου στο χρόνο» 

(Positive Period Weighting Measure).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η επίδοση των 

κεφαλαίων, μεμονωμένα ή ως σύνολο, δεν ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με την 

απόδοση ενός παγκόσμιου μετοχικού δείκτη.   

Ο Malkiel (1995) ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που αμφισβήτησε 

την ύπαρξη επαναληπτικότητας στις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων.  Για το 

λόγο αυτό χρησιμοποίησε δεδομένα μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων  για την 

περίοδο 1971-1991.  Μετά την ανάλυση των αποδόσεων όλων των αμοιβαίων 

κεφαλαίων παρατηρήθηκε υποαπόδοση σε σχέση με την αγορά.  Στην συγκεκριμένη 

μελέτη εξετάστηκαν οι αποδόσεις στο πλαίσιο του CAPM και βρέθηκε ότι για τα 

συγκεκριμένα δεδομένα δεν ίσχυε η σχέση απόδοσης – κινδύνου που ισχύει στο 

μοντέλο. 

Ένας δείκτης, ο οποίος στηρίζεται στα χαρακτηριστικά των αμοιβαίων 

κεφαλαίων, προτάθηκε από τους Daniel et al. (1997), για την ανάλυση πάνω από 250 

αμερικανικών αμοιβαίων κεφαλαίων για την περίοδο 1975-1994.  Σε αντίθεση με την 

συμβατική αντίληψη ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων δεν είναι ικανοί να νικήσουν την 

αγορά, απέδειξε ότι έχουν επιλεκτική ικανότητα και όχι ικανότητα χρονικού 
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συγχρονισμού.  Παρόλα αυτά, η επιλεκτική τους αυτή ικανότητα εξανεμίζεται επειδή 

κρατούν τις μετοχές για χρονικό διάστημα άνω του έτους. 

Στην ίδια λογική, οι Kosowski et al. (2006) εφάρμοσαν μία νέα στατιστική 

διαδικασία (boosttrap) σε 2118 αμοιβαία κεφάλαια των ΗΠΑ για την περίοδο 1975-

2002 και μελέτησαν τα αίτια επιτυχίας των διαχειριστών κεφαλαίων για την περίοδο 

1975-2002.  Πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν το κατά πόσο η υπεραπόδοση που πέτυχαν 

οφείλονταν στις διαχειριστικές τους ικανότητες ή στην τύχη.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της μελέτης, η υπεραπόδοση αυτή δεν οφειλόταν στην τύχη αλλά στις 

ικανότητες των διαχειριστών  Ωστόσο, η απόδοση αυτή δεν ήταν ικανή να 

αντισταθμίσει τα διαχειριστικά έξοδα.   

Δύο χρόνια αργότερα οι Cuthbertson et al. (2008) εφαρμόζοντας παρόμοιους 

δείκτες με τους  Kosowski et al. (2006), εξέτασαν την ύπαρξη μη φυσιολογικών 

αποδόσεων χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Βρετανική αγορά για την ίδια 

χρονική περίοδο (1975-2002).  Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα για τις ΗΠΑ, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ανώτερες επιδόσεις των βρετανικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων οφειλόταν περισσότερο στην τύχη παρά στις διαχειριστικές ικανότητες.  

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ο κίνδυνος 

μεταβάλλεται τακτικά.  Η αλλαγή του κινδύνου μπορεί να οφείλεται στην 

προσπάθεια των διαχειριστών να εκμεταλλευτούν τις στροφές της αγοράς ή να 

αυξήσουν τις αμοιβές τους.  Οι Huang, Sialm και Zhang  (2011) μελέτησαν τις 

συνέπειες της μεταβολής του κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων στην επίδοσή του.  

Το δείγμα που χρησιμοποίησαν αφορούσε 2.979 μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια για τη 

χρονική περίοδο 1980 και 2009.  Αποδείχθηκε στην μελέτη αυτή ότι τα αμοιβαία 

κεφάλαια που αύξησαν τον κίνδυνό τους έχουν χειρότερη απόδοση συγκριτικά με τα 

αμοιβαία που διατήρησαν σταθερά επίπεδα κινδύνου στο χρόνο. 
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Πίνακας 5: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Friend, et al 

(1962) 

Αξιολόγηση της 
επίδοσης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων 

152 αμοιβαία 

κεφάλαια για το 

χρονικό διάστημα 

1952-1958 

Δεν υπάρχει ικανοποιητική σχέση μεταξύ 

του όγκου συναλλαγών και της απόδοσης 

Treynor & 

Masuy (1966) 

Εξέταση της 
ικανότητας των 

διαχειριστών των 

αμοιβαίων κεφαλαίων 

να προβλέπουν τις 

στροφές της αγοράς 

57 αμοιβαία 

κεφάλαια ΗΠΑ 

για το χρονικό 

διάστημα 1953-
1952 

Δεν υπάρχει στατιστική απόδειξη ότι οι 

διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων 

νίκησαν την αγορά 

Sharpe (1966) 

Αξιολόγηση της 

προσαρμοσμένης στον 

κίνδυνο  απόδοσης 

34 αμοιβαία 

κεφάλαια για την 
χρονική περίοδο 

1945-1963 

Προτείνει ένα νέο δείκτη της επίδοσης και 

αποδεικνύει ότι ο θεωρητικος αυτός 
δείκτης μπορεί να εφαρμοστεί και στην 

πράξη 

Jensen  (1968) 

Εξέταση της 

προσαρμοσμένης στον 

κίνδυνο επίδοση και 

την προβλεπτική 

ικανότητα των 
διαχειριστών 

αμοιβαίων κεφαλαίων.   

115 αμοιβαία 

κεφάλαια ΗΠΑ 

για το χρονικό 

διάστημα 1945-
1964 

Προτείνει τον δείκτη α του Jensen,ο οποίος 

στηρίζεται στο CAPM.  Κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχουν λίγες ενδείξεις 

ότι ένα μεμονωμένο αμοιβαίο κεφάλαιο 

μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη απόδοση 
από ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται 

από τυχαία επιλεγμένες μετοχές 

Carlson 

(1970) 

Ανάλυση της 

προβλεπτικής αξίας 

των παρελθόντων 

αποτελεσμάτων στην 

πρόβλεψη της 

μελλοντικής επίδοσης 

αμοιβαία 

κεφάλαια για την 

χρονική περίοδο 

1948-1967 

Η απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου 

εξαρτάται από την χρονική περίοδο της 
επένδυσης, την κατηγορία του αμοιβαίου 

κεφαλαίου και την επιλογή του δείκτη που 

χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς 

Mc Donald 

(1974) 

Μελέτη των στόχων 

και της επίδοσης 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

123 αμοιβαία 

κεφάλαια ΗΠΑ 

για το χρονικό 
διάστημα 1960-

1969 

Υπάρχει σχέση μεταξύ των στόχων και των 

δεικτών συστηματικού κινδύνου και 
συνολικής διακύμανσης 

Hennikson 

(1984) 

Ανάλυση της 

ικανότητας 

συγχρονισμού των 

διαχειριστών στις 
διακυμάνσεις της 

αγοράς (market timing 

performance) 

116 αμοιβαία 

κεφάλαια για την 

χρονική περίοδο 

2/1968-6/1980 

Δεν βρέθηκε καμία ένδειξη ότι οι 

επενδυτικοί αναλυτές ήταν πιο 

επιτυχημένοι αναφορικά με την πρόβλεψη 

μεγάλων αλλαγών στην αξία του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς σε συνάρτηση 

με την πρόβλεψη των μικρών αλλαγών. 

Ippolito 
(1989) 

Μελέτη της 

αποτελεσματικότητας 

των κεφαλαιαγορών 

όταν η πληροφόρηση 

έχει κόστος 

143 αμοιβαία 

κεφάλαια ΗΠΑ 

για το χρονικό 

διάστημα 1965-

1984 

Οι διαχειριστές πέτυχαν καθαρές 

αποδόσεις, μετά την αφαίρεση των 

διαχειριστικών εξόδων, ελαφρώς 

μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες βάσει 

του CAPM 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Grinblatt & 
Titman (1989) 

Σύγκριση αποδόσεων 

κεφαλαίων δυναμικής 
και παθητικής 

διαχείρισης 

αμοιβαία 

κεφάλαια ΗΠΑ 

για την χρονική 

περίοδο 1975-

1985 

Οι υπερβάλουσες αποδόσεις των 

μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 
εκμηδενίζονται όταν συμπεριληφθούν τα 

έξοδά τους 

Cumby & 

Glen (1990) 

Σύγκριση της επίδοσης 

διεθνών 

διαφοροποιημένων 

αμοιβαίων κεφαλαίων 
με τον διευρυμένο 

διεθνή δείκτη μετοχών 

και τον δείκτη της 

Morgan Stanley για τις 

ΗΠΑ 

15 αμοιβαία 

κεφάλαια ΗΠΑ 
για το χρονικό 

διάστημα 1982-

1988 

Η επίδοση των κεφαλαίων μεμονωμένα ή 

ως σύνολο δεν ήταν υψηλότερη σε 

σύγκριση με την απόδοση ενός 

παγκόσμιου μετοχικού δείκτη 

Malkiel (1995) 

Διερεύνηση της 

ύπαρξης 

επαναληπτικότητας 

στις αποδόσεις 

239 αμοιβαία 

κεφάλαια για την 

χρονική περίοδο 

1971-1991 

Παρατηρήθηκε υποαπόδοση σε όλα τα 
αμοιβαία κεφάλαια  σε σχέση με την 

αγορά. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα των 

αμοιβαίων κεφαλαίων δεν ίσχυε η σχέση 

απόδοσης – κινδύνου που ισχύει στο 

μοντέλο CAPM. 

Daniel et al. 

(1997) 

Ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός νέου 

δείκτη επίδοσης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων 

αμοιβαία 

κεφάλαια για τη 

χρονική περίοδο 

1975-1994 

Οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν 

επιλεκτική ικανότητα και όχι ικανότητα 

χρονικού συγχρονισμού.  Παρόλα αυτά, η 

επιλεκτική τους αυτή ικανότητα 

εξανεμίζεται επειδή κρατούν τις μετοχές 

για χρονικό διάστημα άνω του έτους 

Kosowski et 

al. (2006) 

Διερεύνηση των αιτιών 

επιτυχίας των 

διαχειριστών 

κεφαλαίων 

αμοιβαία 

κεφάλαια ΗΠΑ 

για τη χρονική 
περίοδο 1975-

2002 

Η υπεραπόδοση των αμοιβαίων δεν 

οφείλονταν στην τύχη αλλά στις 

ικανότητες των διαχειριστών, αλλά η 

απόδοση αυτή δεν ήταν ικανή να 

αντισταθμίσει για να καλύψει τα 

διαχειριστικά έξοδα 

Cuthbertson 

et al. (2008) 

Εξέταση της ύπαρξης 

μη φυσιολογικών 

αποδόσεων  

βρετανικά 

αμοιβαία 

κεφάλαια για τη 

χρονική περίοδο 

1975-2002 

Οι ανώτερες επιδόσεις των βρετανικών 

αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται 

περισσότερο στην τύχη παρά στις 
διαχειριστικές ικανότητες 

Huang, Sialm 

& Zhang 

(2011)  

Μελέτη των συνεπειών 

της μεταβολής του 

κινδύνου των 

αμοιβαίων κεφαλαίων 
στην επίδοσή του 

2.979 μετοχικά 

αμοιβαία 

κεφάλαια για τη 

χρονική περίοδο 

1980 και 2009 

Τα αμοιβαία κεφάλαια που αύξησαν τον 

κίνδυνό τους έχουν χειρότερη απόδοση 

συγκριτικά με τα αμοιβαία που 

διατήρησαν στο χρόνο σταθερά επίπεδα 

κινδύνου 
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4.2. Δείκτες αξιολόγησης επίδοσης 

Στην χρηματιστηριακή αγορά και ιδιαίτερα στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων η 

μέτρηση της επίδοσης αποτελεί σημαντική παράμετρο στην λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων.  Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα πρέπει να συγκριθούν και να 

κατηγοριοποιηθούν με βάση την επίδοσή τους.  Η επίδοση δεν αφορά μόνο στην 

απόδοση αλλά και στον κίνδυνο, και σε ορισμένες περιπτώσεις ο κίνδυνος έχει την 

μεγαλύτερη βαρύτητα.  Οι λογικοί επενδυτές επιδιώκουν να εντοπίσουν την 

επένδυση με την μεγαλύτερη απόδοση για το ίδιο επίπεδο κινδύνου ή την επένδυση 

με τον μικρότερο κίνδυνο (ασφαλέστερη)  για το ίδιο επίπεδο απόδοσης.  Στην 

θεωρία του χαρτοφυλακίου, η επιλογή ενός χαρτοφυλακίου καθορίζεται από τον 

κατάλληλο δείκτη της σχέσης  μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, γεγονός που δίνει 

στον δείκτη επίδοσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά. 

Στην βιβλιογραφία συναντάται ένα πλήθος δεικτών επίδοσης, ιδιαίτερα 

εξαιτίας του γεγονότος ότι καθένας από αυτούς προσαρμόζεται καλύτερα σε μία 

διαφορετική κατηγορία χρηματοοικονομικών προϊόντων ή σε μία διαφορετική 

κατανομή αποδόσεων.  Συνδυάζοντας την απόδοση και τον κίνδυνο δημιουργείται 

μία γκάμα δεικτών και αντίστοιχων μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, οι σημαντικότερες των οποίων αναλύονται παρακάτω: 

 

4.2.1. Μέθοδος Treynor 

Ο Treynor (1965), παρουσίασε τον δείκτη «απόδοση προς μεταβλητότητα» (reward 

to volatility), ο οποίος στηρίζεται στην γραμμή χρεογράφων (Security Market Line 

SML)9. Ο δείκτης Treynor, όπως ονομάστηκε, ήταν ο πρώτος δείκτης που 

δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της επίδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων.  Ο δείκτης 

αυτός εκφράζεται ως το κλάσμα της υπερβάλλουσας απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου 

σε σχέση με το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου προς τον συντελεστή β.  Εκφράζει, 

δηλαδή, την υπερβάλλουσα απόδοση ανά μονάδα συστηματικού κινδύνου. 

 

όπου: 

                                                             
9
 Η γραμμή χρεογράφων (Security Market Line) είναι η γραφική απεικόνιση του Υποδείγματος 

Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM).  Παριστάνει, δηλαδή, γραφικά τη σχέση μεταξύ της 

απαιτούμενης απόδοσης και του συστηματικού κινδύνου. 
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Rj = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου j 

RF = η απόδοση του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου 

βj= ο συντελεστής β του χαρτοφυλακίου j 

Θετικές και αρνητικές τιμές του δείκτη Treynor μπορούν να ερμηνευθούν με δύο 

τρόπους.  Πιο συγκεκριμένα: 

� Αρνητικές τιμές του δείκτη μπορεί να οφείλονται σε αρνητικές τιμές του 

συντελεστή βήτα ή σε υποαπόδοση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με το 

χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου. 

� Αντίστοιχα, θετικές τιμές του δείκτη μπορεί να οφείλονται σε συνδυασμό είτε 

υπεραπόδοσης και θετικού συντελεστή βήτα του χαρτοφυλακίου είτε 

υποαπόδοσης και αρνητικού συντελεστή βήτα. 

Ο δείκτης Treynor δεν είναι ένα μέτρο προσαρμοσμένο στο κίνδυνο (risk-

adjusted measure), αλλά ένας συγκριτικός δείκτης, που χρησιμοποιείται για την 

ταξινόμηση και την κατάταξη διάφορων χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης Treynor κατατάσσει χαρτοφυλάκια αλλά δεν δίνει στοιχεία σε όρους 

απόδοσης σε ποιο βαθμό ένα χαρτοφυλάκιο υπερέχει από ένα άλλο. Όσο 

μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο καλύτερο το χαρτοφυλάκιο.  Επίσης, υποθέτει ότι τα 

χαρτοφυλάκια είναι πλήρως διαφοροποιημένα10, καθώς λαμβάνει υπόψη μόνο τον 

συστηματικό κίνδυνο και θεωρεί ότι έχει εξαλειφθεί (μέσω της διαφοροποίησης) ο 

μη συστηματικός κίνδυνος. 

 

4.2.2. Μέθοδος Sharpe  

Ο δείκτης Sharpe είναι ο πιο δημοφιλής δείκτης για τους οικονομολόγους, τους 

αναλυτές και τους συγγραφείς.  Παρουσιάστηκε από τον Sharpe το 1966.  Ο δείκτης 

Sharpe ή reward to variability εκφράζεται ως το κλάσμα της υπερβάλλουσας 

απόδοσης του υπό εξέταση χαρτοφυλακίου σε σχέση με το χρεόγραφο μηδενικού 

κινδύνου προς την τυπική απόκλιση της απόδοσης. 

 

όπου: 

                                                             
10

 Ως πλήρως διαφοροποιημένο χαρακτηρίζεται το χαρτοφυλάκιο στο οποίο έχει εξαλειφθεί ο μη-

συστηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος δηλαδή των χρεογράφων και παραμένει μόνο ο συστηματικός 

κίνδυνος (ο κίνδυνος της αγοράς).  
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Rj = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου j 

RF = η απόδοση του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου 

σj= η τυπική απόκλιση της απόδοσης 

Ο δείκτης Sharpe, σε αντίθεση με το δείκτη Treynor, είναι αξιόπιστος για κάθε 

χαρτοφυλάκιο, ακόμα και για τα μη διαφοροποιημένα, καθώς λαμβάνει υπόψη το 

συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.  Ο δείκτης κατατάσσει χαρτοφυλάκια αλλά 

δεν δίνει στοιχεία σε όρους απόδοσης σε ποιο βαθμό ένα χαρτοφυλάκιο υπερέχει 

από ένα άλλο, δεν δίνει, δηλαδή, πληροφορίες σχετικά με το πόσο καλύτερο είναι 

ένα χαρτοφυλάκιο από ένα άλλο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερο το 

χαρτοφυλάκιο. 

 

Εικόνα 1: Γραφική παράσταση του δείκτη Sharpe 

Πηγή: www.analystforum.com 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1 ο δείκτης μετρά την επιπλέον απόδοση ανά 

μονάδα κινδύνου (με μέτρο την τυπική απόκλιση) των διαφόρων χαρτοφυλακίων.  

Όσο πιο απότομη είναι η γραμμή που συνδέει το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου με 

το υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο, τόσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη Sharpe.  Ο δείκτης 

Sharpe δεν είναι ένα μέτρο προσαρμοσμένο στο κίνδυνο (risk-adjusted measure) 

αλλά ένας συγκριτικός δείκτης, που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και την 

κατάταξη διαφόρων χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων.  Θετικός δείκτης 

Sharpe υποδηλώνει υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με το χρεόγραφο 
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μηδενικού κινδύνου και επιπλέον ότι η ενεργητική διαχείριση είναι προτιμότερη της 

παθητικής.  Τέλος, ένας αρνητικός δείκτης Sharpe δείχνει ότι η επένδυση 

αποκλειστικά στο χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου είναι προτιμότερη από αυτήν στο 

υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο και επιπλέον ότι η παθητική διαχείριση είναι 

προτιμότερη της ενεργητικής. 

 

4.2.3. Μέθοδος Jensen 

Το άλφα του Jensen μετρά την υπερβάλλουσα της κανονικής κατά CAPM απόδοση.  

Είναι ένας δείκτης επίδοσης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την σύγκριση της 

πραγματικής απόδοσης των χαρτοφυλακίων με την κανονική τους, βάσει CAPM, 

απόδοση. 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω του δείκτη 

του Jensen, παράγεται το άλφα με την παλινδρόμηση της εξίσωσης 

Rj - RF = aj + βj (RM - RF)+uj 

όπου: 

Rj = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου j 

RF = η απόδοση του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου 

αj= άλφα του Jensen 

βj= ο συντελεστής β του χαρτοφυλακίου j 

RM = η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

uj= τυχαίο λάθος 

Ο δείκτης στηρίζεται στο CAPM, διευρύνοντας την ισχύ του και στην 

περίπτωση χαρτοφυλακίων που δεν βρίσκονται σε ισορροπία προσθέτοντας τον 

σταθερό όρο α. 

Αν το άλφα είναι θετικό και στατιστικά σημαντικό, σημαίνει ότι το αμοιβαίο 

κεφάλαιο είχε απόδοση μεγαλύτερη από την κανονική κατά CAPM, δηλαδή ο 

διαχειριστής πέτυχε απόδοση καλύτερη από αυτή που ανέμενε με βάση το 

συστηματικό κίνδυνο που ανέλαβε.   

Αν το άλφα είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό, σημαίνει ότι το 

αμοιβαίο κεφάλαιο είχε απόδοση μικρότερη από την κανονική κατά CAPM, δηλαδή ο 

διαχειριστής δεν πέτυχε απόδοση καλύτερη από αυτή που ανέμενε με βάση το 

συστηματικό κίνδυνο που ανέλαβε. 
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Τέλος, αν το άλφα είναι στατιστικά ίσο με μηδέν, σημαίνει ότι το αμοιβαίο 

κεφάλαιο είχε απόδοση ίση με την κανονική κατά CAPM, δηλαδή ο διαχειριστής 

πέτυχε απόδοση ίση με αυτή που ανέμενε με βάση το συστηματικό κίνδυνο που 

ανέλαβε. 

 

 

Εικόνα 2: Γραφική παράσταση του δείκτη Treynor 

Πηγή: www.analystforum.com 

 

Η μέθοδος Jensen, όπως και η μέθοδος Treynor, προϋποθέτει ότι τα 

χαρτοφυλάκια είναι πλήρως διαφοροποιημένα.  Δίνει πληροφορίες σχετικά με τον 

αν ένα χαρτοφυλάκιο έχει υπεραπόδοση ή όχι.  Δεν δίνει, όμως, πληροφορίες 

σχετικά με το πού οφείλεται η υπεραπόδοση, δηλαδή αν οφείλεται στην επιλεκτική 

ικανότητα της διοίκησης ή στον επιπλέον μη συστηματικό κίνδυνο που έχει. 

 

4.2.4. Μέθοδος FAMA 

Την απάντηση για το αν η υπεραπόδοση ενός χαρτοφυλακίου οφείλεται στην 

επιλεκτική ικανότητα της διοίκησης ή στον επιπλέον μη συστηματικό κίνδυνο έρχεται 

να δώσει η μέθοδος FAMA.  Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο CAPM, βάσει του οποίου 

υπολογίζεται η υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου, η οποία ισούται με την διαφορά 

της πραγματικής απόδοσης και της κανονικής κατά CAPM απόδοσης.  Η ύπαρξη μη 

Jensen’s 
alpha 
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συστηματικού κινδύνου ελέγχεται από την επαλήθευση της σχέσης βj=σj/σΜ, η οποία 

ισχύει σε πλήρως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια (καθώς ρΜj= 1).  Σύμφωνα με την 

μέθοδο FAMA, σε περίπτωση που επαληθεύεται η παραπάνω σχέση, η 

υπεραπόδοση είναι αποτέλεσμα της επιλεκτικής ικανότητας της διοίκησης.  Στην 

αντίθετη περίπτωση, μέρος ή το σύνολο της υπερβάλλουσας απόδοσης οφείλεται 

στον μη συστηματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.   

 

4.2.5. Μέθοδος Modiliagni - Modiliagni M2 

Ο δείκτης Μ2 αποτελεί ένα εναλλακτικό μέτρο απόδοσης προσαρμοσμένο στον 

κίνδυνο, το οποίο δίνει πληροφορίες όχι μόνο για το αν ένα χαρτοφυλάκιο έχει 

υπεραπόδοση ή όχι και αν η υπερβάλουσα απόδοση αυτή οφείλεται στην ικανότητα 

της διοίκησης ή στην ύπαρξη επιπλέον μη συστηματικού κινδύνου, αλλά και για το 

ποσοστό της υπεραπόδοσης αυτής . 

Ο δείκτης δίνεται από τη σχέση: 

�� � �� � ��  

όπου:  

 Rp = η μέση απόδοση του προσαρμοσμένου χαρτοφυλακίου p στο κίνδυνο 

του χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

RM = η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

 

Ο δείκτης Μ2 παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση της επίδοσης των 

αμοιβαίων σε σχέση με τους υπόλοιπους δείκτες που αναφέρθηκαν προηγουμένως.  

Για παράδειγμα, ο δείκτης Sharpe, δεδομένου ότι είναι μια αναλογία, δεν δίνει 

πληροφορίες σχετικά με τις σχετικές αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων και έτσι 

οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να κάνουν ουσιαστικές συγκρίσεις.  Με άλλα λόγια, η 

κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων που βασίζονται σε αναλογίες επίδοσης 

παρέχουν απλά πληροφόρηση σχετικά με την σειρά προτίμησης των κεφαλαίων και 

όχι για την σχετική τους επίδοσης.  Η μέθοδος Μ2 παρέχει βελτίωση των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους με την προσαρμογή του 

κινδύνου των κεφαλαίων σε ένα κοινό επίπεδο κινδύνου, του κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Με τον τρόπο αυτό, εναρμονίζεται ο κίνδυνος όλων των 

υπό εξέταση αμοιβαίων κεφαλαίων και υπολογίζονται εκ νέου οι αποδόσεις των 
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ισοδύναμων σε κίνδυνο χαρτοφυλακίων (risk equivalent portfolio), γεγονός που 

επιτρέπει την σύγκριση των κεφαλαίων πάνω στην ίδια κλίμακα.  Συγκρίνονται, 

δηλαδή, όλα τα προσαρμοσμένα στο κίνδυνο αμοιβαία κεφάλαια με το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς και στη συνέχεια γίνεται η κατάταξή τους. 

 

Εικόνα 3: Γραφική παράσταση του δείκτη M2 

 

Πηγή: www.analystforum.com 

 

Η μέθοδος αυτή προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής του κινδύνου 

αναφοράς, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον επενδυτή να προσδιορίσει τον 

βαθμό μόχλευσης που χρειάζεται προκειμένου να πετύχει την μέγιστη δυνατή 

απόδοση με δεδομένο το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου.  

Με άλλα λόγια ο δείκτης  Μ2 εκφράζει σε ποσοστό την υπερβάλλουσα 

απόδοση του προσαρμοσμένου στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

αμοιβαίου κεφαλαίου (risk matched portfolio) σε σχέση με την απόδοση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς.   

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

48 

 

Πίνακας 6: Μεθοδολογίες αξιολόγησης επίδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

5.1. Στόχος μελέτης 

Η ανοδική πορεία της ζήτησης και κατ’ επέκταση του ρόλου των αμοιβαίων 

κεφαλαίων στην παγκόσμια αλλά και στην ελληνική αγορά ήταν η κύρια αιτία 

διεξαγωγής της συγκεκριμένης μελέτης.  Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί μία 

δημοφιλή επενδυτική επιλογή, η οποία, όμως, θα πρέπει να γίνει με σωστά 

κριτήρια αξιολόγησης, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ασταθή χρηματιστηριακή αγορά 

της Ελλάδας. 

Στόχος της μελέτης είναι, με την εφαρμογή ορισμένων από τις μεθοδολογίες 

αξιολόγησης και τους δείκτες επίδοσης που περιγράφηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, η εξέταση και η σύγκριση της επίδοσης δύο κατηγοριών αμοιβαίων 

κεφαλαίων, η κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση την επίδοσή τους, έτσι 

όπως αυτή προκύπτει από τους δείκτες, και ο έλεγχος της ύπαρξης γραμμικής 

σχέσης μεταξύ της απόδοσης και του κινδύνου των υπό εξέταση αμοιβαίων 

κεφαλαίων. 

 

5.2. Περιγραφή δείγματος 

Η έρευνα αφορά στη μελέτη των μετοχικών και των μικτών funds of funds 

αμοιβαίων κεφαλαίων11, των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε πριν από την 

1/4/2012 στο ελληνικό χρηματιστήριο.  Πρόκειται για είκοσι δύο (22) μετοχικά 

αμοιβαία κεφάλαια (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7: Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια 

A/A ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ALPHA FOFS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

2 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

4 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

5 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

6 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

7 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 

                                                             
11

 εφεξής αναφέρονται ως μετοχικά και μικτά για λόγους συντομίας. 
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8 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 

9 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE $ 

10 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 

11 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

12 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 

13 EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 

14 EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 

15 EUROBANK I (LF)  FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 

16 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 

17 INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 

18 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 

19 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

20 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

21 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

 

και οκτώ (8) μικτά (Πίνακας 8),  

Πίνακας 8: Μικτά αμοιβαία κεφάλαια 

A/A ΜΙΚTΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 

2 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 

3 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ 

4 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 

5 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 

6 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 

7 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 

8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 

 

δηλαδή σε σύνολο 30 αμοιβαία κεφάλαια. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ημερήσιων 

τιμών των τριάντα (30) αυτών αμοιβαίων κεφαλαίων για μια χρονική περίοδο πέντε 

ετών, τα οποία αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα www.naftemporiki.gr. 

 

5.3. Δείγμα δεδομένων   

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν στο χρονικό διάστημα 1/4/2012-31/3/2017.  

Οι μεταβλητές που καταγράφηκαν αφορούν: 
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� στην κατηγορία κάθε αμοιβαίου, 

� στην ονομασία και στον συμβολισμό του στους πίνακες του Χρηματιστηρίου, 

� στην ημερομηνία, 

� στην ημερήσια καθαρή τιμή μεριδίου και 

� στην ημερήσια αξία του καθαρού ενεργητικού. 

Παράλληλα, αντλήθηκαν από την ίδια σελίδα για το ίδιο χρονικό διάστημα 

δεδομένα που αφορούν στην τιμή κλεισίματος του Γενικού Δείκτη Τιμών του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).  Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τα 

αμοιβαία κεφάλαια, δεν υπάρχουν δεδομένα τιμών του γενικού δείκτη για το 

χρονικό διάστημα 27/6/2015 έως 2/8/2015, κατά το οποίο δε λειτούργησε το ΧΑΑ.  

 

5.4. Μεθοδολογία μελέτης 

5.4.1. Υπολογισμός απόδοσης και κινδύνου  

Το πρώτο στάδιο της μελέτης αφορά στον υπολογισμό της απόδοσης και του 

κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 

Απόδοση αμοιβαίων κεφαλαίων 

Στη συγκεκριμένη έρευνα λαμβάνεται υπόψη η μηνιαία απόδοση των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία ισούται με : 

��	
��� �
������	��� ������	���

������	���
 

όπου: 

� ��	
���= μηνιαία απόδοση αμοιβαίου κεφαλαίου 

� ΚΤ 1rst day= καθαρή τιμή την πρώτη μέρα του μήνα 

� ΚΤ last day= καθαρή τιμή την τελευταία μέρα του μήνα 

Η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μέση τιμή των εξήντα μηνιαίων 

αποδόσεων, όπως αυτές υπολογίστηκαν βάσει του παραπάνω τύπου. 

 

Κίνδυνος αμοιβαίων κεφαλαίων 

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων 

χρησιμοποιείται ως μέτρο η τυπική απόκλιση των μηνιαίων αποδόσεων 
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Ο υπολογισμός του συστηματικού κινδύνου γίνεται με τον συντελεστή β του 

αμοιβαίου κεφαλαίου.  Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται οι μηνιαίες 

αποδόσεις του γενικού δείκτη ΧΑΑ (που θεωρείται ως το χαρτοφυλάκιο της αγοράς) 

και οι μηνιαίες αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.  Καθώς δεν υπάρχουν τιμές 

για τον γενικό δείκτη του ΧΑΑ για τον Ιούλιο του 2015, παραλήφθηκε η 

συγκεκριμένη μηνιαία τιμή και από τις αποδόσεις των υπό εξέταση αμοιβαίων 

κεφαλαίων.  Ο τύπος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε είναι ο εξής  

�� �
�����

��
�  

 

Συντελεστής μεταβλητότητας 

Από τα στοιχεία απόδοσης και τυπικής απόκλισης υπολογίζεται στη συνέχεια ο 

συντελεστής μεταβλητότητας12 κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου από τον τύπο 

�� �
��

��
 

 και συντάσσεται πίνακας κατάταξης για κάθε κατηγορία αμοιβαίων. 

 

5.4.2. Υπολογισμός δεικτών αξιολόγησης επίδοσης  

Το δεύτερο στάδιο της μελέτης αφορά στον υπολογισμό των δεικτών αξιολόγησης 

επίδοσης Treynor, Sharpe, Fama και Μ2.  Οι δείκτες υπολογίζονται βάσει των 

μεθοδολογιών που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4. 

 

Χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου 

Η ετήσια απόδοση του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου (ΧΜΚ) ορίστηκε ίση με 2%.  

Κατά συνέπεια η μηνιαία απόδοση του ΧΜΚ ισούται με 0,17%. 

 

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς 

Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση 

αυτών σε σχέση με την αντίστοιχη απόδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑΑ, ο 

οποίος αντικατοπτρίζει την κατάσταση της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων σε μεγάλο 

                                                             
12

 Ο συντελεστής μεταβλητότητας μετρά τον κίνδυνο ανά μονάδα απόδοσης.  Όσο μεγαλύτερος ο 

συντελεστής τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος.  Κατά συνέπεια, υπερέχουν τα χαρτοφυλάκια τα οποία 

έχουν μικρό συντελεστή μεταβλητότητας. 
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βαθμό.  Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑΑ για τη 

μέτρηση των μεταβολών της αγοράς κρίθηκε κατάλληλη.  Η μέση μηνιαία απόδοση 

και η τυπική απόκλιση των μηνιαίων αποδόσεων που προκύπτουν από τις τιμές 

κλεισίματος του γενικού δείκτη αποτελούν, έτσι, την απόδοση και τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς (χαρτοφυλάκιο αναφοράς) που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό των δεικτών αξιολόγησης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών συντάσσονται πίνακες κατάταξης 

των αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τους τέσσερις προαναφερθέντες δείκτες. 

 

5.4.3. Έλεγχος γραμμικής σχέσης απόδοσης και κινδύνου 

Τέλος, στο τρίτο στάδιο της μελέτης γίνεται έλεγχος της υπόθεσης «όσο 

μεγαλύτερος ο κίνδυνος ενός ΑΚ τόσο μεγαλύτερη η απόδοσή του» εκτελώντας για 

το σύνολο των τριάντα αμοιβαίων κεφαλαίων παλινδρόμηση της συνάρτησης 

Rj = α + βσj + ej 

όπου: 

Rj = η μέση μηνιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

σj =  η τυπική απόκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

 

5.5. Αποτελέσματα 

Μηνιαίες αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων 

Στους πίνακες 9 και 10 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες αποδόσεις των μετοχικών 

και των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων αντίστοιχα, καθώς και του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς (γενικού δείκτη του ΧΑΑ).  Παρατηρούμε ότι, η απόδοση του γενικού 

δείκτη στην υπό εξέταση πενταετία είναι 0,46%.  Δεκαπέντε (15) από τα είκοσι δύο 

(22) μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια καταγράφουν απόδοση μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Από τα υπόλοιπα επτά (7) αμοιβαία 

κεφάλαια (που έχουν απόδοση μικρότερη του χαρτοφυλακίου της αγοράς), δύο (2) 

εμφανίζουν αρνητική μέση μηνιαία απόδοση, ενώ τέσσερα (4) έχουν απόδοση 

μικρότερη από αυτή του Χρεογράφου Μηδενικού Κινδύνου, δηλαδή μικρότερη του 

0,17% .  Το εύρος των μέσων μηνιαίων αποδόσεων είναι 1,62% με μέγιστη τιμή 

1,06% και ελάχιστη -0,56%, ενώ για την πλειοψηφία των αμοιβαίων κεφαλαίων η 
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μηνιαία απόδοσή κυμαίνεται γύρω στο 0,70%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 

8,4% ετήσια απόδοση. 

Πίνακας 9: Μηνιαίες αποδόσεις μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

 

 

Αντίστοιχα, δύο (2) από τα οκτώ  (8) μικτά αμοιβαία κεφάλαια καταγράφουν 

απόδοση μικρότερη από την αντίστοιχη του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Κανένα 

από αυτά δεν έχει αρνητική μέση μηνιαία απόδοση, ενώ ένα μόνο (1) εμφανίζει 

απόδοση ίση με αυτή του χρεογράφου μηδενικού κινδύνου.  Το εύρος των μέσων 

μηνιαίων αποδόσεων είναι 1,47% με μέγιστη τιμή 1,64% και ελάχιστη 0,17%, ενώ 

για την πλειοψηφία των αμοιβαίων κεφαλαίων η μηνιαία απόδοσή κυμαίνεται 

γύρω στο 0,55%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 6% ετήσια απόδοση.  

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έχουν στην πλειονότητά 

τους μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τα μικτά αμοιβαία. 
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Πίνακας 10: Μηνιαίες αποδόσεις μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων 

 

 

Κίνδυνος αμοιβαίων κεφαλαίων 

Στους πίνακες 11 και 12 παρουσιάζονται οι μηνιαίες τυπικές αποκλίσεις των 

μετοχικών και των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων αντίστοιχα καθώς και του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς (γενικού δείκτη του ΧΑΑ).  Παρατηρούμε ότι ο κίνδυνός 

του (με τη χρήση της τυπικής απόκλισης ως μέτρο του) στην υπό εξέταση πενταετία 

είναι ιδιαίτερα υψηλός και ανέρχεται στο 9,31%.  Τα είκοσι δύο (22) μετοχικά 

αμοιβαία κεφάλαια στο σύνολό τους καταγράφουν κίνδυνο πολύ χαμηλότερο  από 

τον αντίστοιχο του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Το εύρος των τυπικών αποκλίσεων 

είναι μικρό και ισούται με  1,35% με μέγιστη τιμή 3,91% και ελάχιστη 2,56%, ενώ η 

μέση τυπική απόκλιση του συνόλου των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

ανέρχεται στο 3,24%.   
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Πίνακας 11: Κίνδυνος μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

 

Όλα μικτά αμοιβαία κεφάλαια καταγράφουν κίνδυνο πολύ χαμηλότερο από 

τον αντίστοιχο του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Το εύρος των τυπικών αποκλίσεων 

ισούται με  4,64% με μέγιστη τιμή 5,50% και ελάχιστη 0,86%, ενώ η μέση τυπική 

απόκλιση του συνόλου των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 2,01%.  

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έχουν κατά μέσο όρο 

μεγαλύτερο συνολικό κίνδυνο σε σύγκριση με τα μικτά αμοιβαία. 

 

Πίνακας 12: Κίνδυνος μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων 
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Συστηματικός  κίνδυνος αμοιβαίων κεφαλαίων 

Στους πίνακες 13 και 14 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή β των μετοχικών 

και των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων αντίστοιχα.  Όλα τα μετοχικά αμοιβαία 

κεφάλαια καταγράφουν τιμές συστηματικού κινδύνου κοντά στο μηδέν, με τρία 

αμοιβαία να εμφανίζουν αρνητικές τιμές.  Το εύρος των τιμών του συντελεστή β 

είναι μικρό, με μέγιστη τιμή 0,13928 και ελάχιστη -0,01111. 

Πίνακας 13: Συστηματικός κίνδυνος μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

 

Για τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια ο συντελεστής β εμφανίζει τιμές κοντά στο 

μηδέν με εξαίρεση το αμοιβαίο #8, για το οποίο ο συντελεστής β ισούται με  0,4231.  

Μόνο ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (το #3) καταγράφει αρνητικό συντελεστή β, ενώ 

συνολικά οι τιμές κυμαίνονται από -0,0043 έως 0,4231.  

Πίνακας 14: Συστηματικός κίνδυνος μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων 
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Συντελεστής μεταβλητότητας 

Στους πίνακες 15 και 16 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι τιμές της μέσης μηνιαίας 

απόδοσης, της τυπικής απόκλισης και του συντελεστή μεταβλητότητας για τα 

μετοχικά και τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια αντίστοιχα καθώς και για τον γενικό 

δείκτη του ΧΑΑ, η τιμή του οποίου είναι  20,38.  Παρατηρούμε ότι, δύο (2) μετοχικά 

αμοιβαία κεφάλαια έχουν αρνητικό συντελεστή μεταβλητότητας, λόγω των 

αρνητικών αποδόσεων που εμφανίζουν, ενώ για τα υπόλοιπα ο συντελεστής 

μεταβλητότητας κυμαίνεται από 2,97 έως και 40,17.  Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι τα 

μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος επικινδυνότητας.  

Πίνακας 15: Συντελεστής μεταβλητότητας μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 
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Αντίθετα, τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια καταγράφουν αντίστοιχα συντελεστές 

μεταβλητότητας που κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα – δεν εμφανίζουν, δηλαδή, 

μεταξύ τους μεγάλες αποκλίσεις- με ελάχιστη τιμή 2,71 και μέγιστη τιμή 6,53.   

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια έχουν μικρότερο κίνδυνο 

ανά μονάδα απόδοσης σε σύγκριση με τα μετοχικά.   

 

Πίνακας 16: Συντελεστής μεταβλητότητας μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων 

 

 

Στους πίνακες 17 και 18 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η κατάταξη των 

μετοχικών και των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τον συντελεστή 

μεταβλητότητας, ο οποίος αποτελεί κριτήριο επικινδυνότητας. 
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Πίνακας 17: Κατάταξη μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του συντελεστή 

μεταβλητότητας 
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Πίνακας 18: Κατάταξη μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του συντελεστή 

μεταβλητότητας 

 

 

Δείκτες αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη των 

μετοχικών και των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση τους δείκτες αξιολόγησης 

επίδοσης Treynor, Sharpe, Fama και M2.  Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας 

κατάταξης των αμοιβαίων με βάση τον συντελεστή μεταβλητότητας και τους 

τέσσερις παραπάνω δείκτες, προκειμένου για την εξαγωγή συγκριτικών 

συμπερασμάτων. 

 

Δείκτης αξιολόγησης Treynor 

Ο δείκτης Treynor για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς ισούται με 0,0029.  Σύμφωνα με 

τον συγκεκριμένο δείκτη, πέντε (5) από τα είκοσι δύο (22) αμοιβαία κεφάλαια 

έχουν επίδοση χειρότερη από την αντίστοιχη του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Για 

τέσσερα (4) από αυτά η τιμή του δείκτη είναι αρνητική και οφείλεται στην 

υποαπόδοση που έχουν σε σχέση με το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου (Πίνακας 

19).   
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Πίνακας 19: Κατάταξη μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη Treynor 

 

Στα μικτά αμοιβαία κεφάλαια μόνο ένα εμφανίζει τιμή (το #3) και επίδοση 

μικρότερη του χαρτοφυλακίου της αγοράς (Πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20: Κατάταξη μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη Treynor 

 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ T

9 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE $ 0,9133

16 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,3893

8 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,3768

5 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,1549

21 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0721

12 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,0568

7 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,0555

20 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0542

11 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0542

10 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,0525

4 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0451

22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0420

6 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0400

19 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0400

3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0350

2 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0153

14 EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 0,0065

15 EUROBANK I (LF)  FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 0,0024

17 INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,0046

13 EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,0053

18 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ -0,0636

1 ALPHA FOFS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ -0,3440

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ T

4 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,0748

1 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,0728

5 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,0625

7 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,0505

6 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,0377

8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,0347

2 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,0314

3 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ 0,0048
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Δείκτης αξιολόγησης Sharpe 

Ο δείκτης Sharpe  για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς ισούται με 0,0312.  Σύμφωνα με 

τον συγκεκριμένο δείκτη,  έξι (6) από τα είκοσι δύο (22) αμοιβαία κεφάλαια έχουν 

επίδοση χειρότερη από την αντίστοιχη του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  Για τέσσερα 

(4) από αυτά η τιμή του δείκτη είναι αρνητική, η οποία οφείλεται στην υποαπόδοση 

που έχουν σε σχέση με το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου (Πίνακας 21). 

Πίνακας 21: Κατάταξη μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη Sharpe 

 

Μεταξύ των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων μόνο ένα εμφανίζει τιμή 

μικρότερη από την αντίστοιχη του χαρτοφυλακίου της αγοράς, η οποία οφείλεται 

στην χαμηλή απόδοσή του (Πίνακας 22). 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ S

5 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,2834

21 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,2586

12 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,2311

7 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,2246

10 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,2176

22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,2159

11 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,2153

20 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,2046

19 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,1823

3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,1746

9 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE $ 0,1483

6 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,1445

4 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,1292

16 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,1244

8 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,1224

2 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,0542

14 EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 0,0225

15 EUROBANK I (LF)  FOF GLOBAL EMERGING MARKETS 0,0086

17 INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,0174

13 EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,0199

18 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ -0,2114

1 ALPHA FOFS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ -0,2199
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Πίνακας 22: Κατάταξη μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη Sharpe 

 

 

 

Δείκτης αξιολόγησης Fama  

Σύμφωνα με τη μέθοδο Fama, έξι (6) από τα είκοσι δύο (22) μετοχικά αμοιβαία 

κεφάλαια εμφανίζουν αρνητικές τιμές.  Δύο (2) από αυτά (το #18 και #1) έχουν 

αρνητική μέση μηνιαία απόδοση.  Για τα υπόλοιπα τέσσερα αποδεικνύεται ότι η 

απόδοση που εμφανίζουν οφείλεται στην ύπαρξη μη-συστηματικού κινδύνου.  

Αντίθετα, για δεκαέξι (16) αμοιβαία κεφάλαια, η υπεραπόδοση είναι αποτέλεσμα 

της επιλεκτικής ικανότητας της διοίκησης.  Με άλλα λόγια για τα συγκεκριμένα 

αμοιβαία αποδεικνύεται ότι, η ενεργή διαχείριση είναι προτιμότερη της παθητικής 

(Πίνακας 23). 

  

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ S

8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,2673

1 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,2552

4 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,2474

7 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,2298

5 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,2264

6 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,1745

2 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,1634

3 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ 0,0019
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Πίνακας 23: Κατάταξη μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη Fama  

 

 

Μεταξύ των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων μόνο ένα (το #3) εμφανίζει 

αρνητικό δείκτη, που οφείλεται στην ύπαρξη μη-συστηματικού κινδύνου, ενώ για τα 

υπόλοιπα ισχύει ότι η ενεργητική διαχείριση παρέχει προστιθέμενη αξία στον 

επενδυτή (Πίνακας 24). 

 

Πίνακας 24: Κατάταξη μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη Fama  

 

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Fama

5 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,79%

21 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,62%

12 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,60%

7 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,57%

10 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 0,57%

11 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,54%

20 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,50%

22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,47%

19 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,44%

3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,44%

9 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE $ 0,41%

4 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,35%

6 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,34%

16 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,32%

8 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,31%

2 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,09%

14 EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,03%

15 EUROBANK I (LF)  FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,08%

17 INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,18%

13 EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,19%

18 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ -0,78%

1 ALPHA FOFS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ -0,83%

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Fama

8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1,30%

4 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,39%

1 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,38%

5 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,30%

2 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 0,29%

7 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,28%

6 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,12%

3 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ -0,03%
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Δείκτης αξιολόγησης M
2 

Σύμφωνα με την μέθοδο M2 , έξι (6)13 από τα είκοσι δύο (22) μετοχικά αμοιβαία 

κεφάλαια εμφανίζουν αρνητικές τιμές.  Δύο (2) από αυτά (το #18 και #1) έχουν 

αρνητική μέση μηνιαία απόδοση.  Για τα υπόλοιπα τέσσερα, τα οποία έχουν θετική 

μέση μηνιαία απόδοση, αποδεικνύεται ότι η προσαρμοσμένη στο κίνδυνο απόδοση 

τους είναι αρνητική.  Αντίθετα δεκαέξι (16) αμοιβαία κεφάλαια εμφανίζουν 

υπερβάλλουσα, προσαρμοσμένη στο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της αγοράς, 

απόδοση σε σχέση με την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς (Πίνακας 25).   

 

Πίνακας 25: Κατάταξη μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη M2  

 

 

                                                             
13

  Πρόκειται για τα ίδια αμοιβαία κεφάλαια που εμφανίζουν αρνητικές τιμές σύμφωνα με τη μέθοδο 

Fama. 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ M
2

5 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2,35%

21 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2,12%

12 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 1,86%

7 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 1,80%

10 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND 1,74%

22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,72%

11 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,71%

20 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,61%

19 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,41%

3 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,34%

9 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE $ 1,09%

6 CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,05%

4 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,91%

16 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,87%

8 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE 0,85%

2 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,21%

14 EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,08%

15 EUROBANK I (LF)  FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,21%

17 INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,45%

13 EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS -0,48%

18 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ -2,26%

1 ALPHA FOFS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ -2,34%
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Όμοια με τη μέθοδο Fama, μόνο το αμοιβαίο #3 εμφανίζει αρνητική, 

προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς (Πίνακας 26). 

 

Πίνακας 26: Κατάταξη μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του δείκτη M2  

  ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ M2 

8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 2,20% 

1 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 
2,08% 

4 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 
2,01% 

7 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1,85% 

5 
 

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1,82% 

6 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1,33% 

2 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL 
1,23% 

3 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ -0,27% 

 

 

Συγκεντρωτική κατάταξη 

Αν δεν λάβουμε υπόψη τα αμοιβαία κεφάλαια #18 και #1, (για τα οποία η τιμή του 

συντελεστή μεταβλητότητας είναι αρνητική λόγω της αρνητικής μέσης μηνιαίας 

απόδοσης) παρατηρούμε ότι η κατάταξη στις πρώτες τέσσερις θέσεις για το 

συντελεστή μεταβλητότητας και τους δείκτες επίδοσης Sharpe, Fama και M2 που 

εκτιμήθηκαν είναι η ίδια για τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια.  Η κατάταξη με βάση 

τους δείκτες Sharpe και  M2 είναι όμοια, ενώ μικρές είναι οι αποκλίσεις της 

κατάταξης που αφορούν στις υπόλοιπες θέσεις.  Η κατάταξη βάσει του δείκτη 

Treynor διαφέρει περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες κατατάξεις (Πίνακας 27).  
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Πίνακας 27: Συγκεντρωτική κατάταξη μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει των 

δεικτών Treynor, Sharpe, Fama και M2 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ TREYNOR ΔΕΙΚΤΗΣ SHARPE

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(Rfama)

ΔΕΙΚΤΗΣ M
2

18 9 5 5 5

1 16 21 21 21

5 8 12 12 12

21 5 7 7 7

12 21 10 10 10

7 12 22 11 22

22 7 11 20 11

10 20 20 22 20

11 11 19 19 19

20 10 3 3 3

19 4 9 9 9

3 22 6 4 6

6 6 4 6 4

9 19 16 16 16

4 3 8 8 8

16 2 2 2 2

8 14 14 14 14

2 15 15 15 15

14 17 17 17 17

15 13 13 13 13

17 18 18 18 18

13 1 1 1 1
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Για τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια στην πρώτη θέση κατάταξης βρίσκεται το 

αμοιβαίο #8 με βάση τους δείκτες Sharpe, Fama και M2 (Πίνακας 28).  Η κατάταξη 

με βάση τους δείκτες Sharpe και M2 είναι, όπως αναμένονταν, όμοια, ενώ οι 

αποκλίσεις της κατάταξης  με βάση τους υπόλοιπους δείκτες είναι μεγαλύτερη από 

αυτή που παρατηρείται στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. 

Πίνακας 28: Συγκεντρωτική κατάταξη μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει των δεικτών 

Treynor, Sharpe, Fama και M2 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ  

ΔΕΙΚΤΗΣ 

TREYNOR 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

SHARPE 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(Rfama) 

ΔΕΙΚΤΗΣ M
2
 

6 4 8 8 8 

1 1 1 4 1 

7 5 4 1 4 

4 7 7 5 7 

5 6 5 2 5 

8 8 6 7 6 

2 2 2 6 2 

3 3 3 3 3 

 

 

Έλεγχος γραμμικής σχέσης απόδοσης κινδύνου 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης της συνάρτησης: 

Rj = α + βσj + ej 

όπου: 

Rj = η μέση μηνιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

σj =  η τυπική απόκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου j 

δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της απόδοσης και του κινδύνου των υπό 

εξέταση αμοιβαίων κεφαλαίων.  Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

29, η εξίσωση της παλινδρόμησης που προκύπτει είναι: 

RAM = 0,00309 + 0,0772 σAM 
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Πίνακας 29: Ανάλυση παλινδρόμησης της συνάρτησης Rj = α + βσj + ej 

Regression Analysis: RAM versus σAM  

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression   1  0,000016  0,000016     0,89    0,355 

  σ          1  0,000016  0,000016     0,89    0,355 

Error       28  0,000507  0,000018 

Total       29  0,000523 

 

 

Model Summary 

 

        S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0042548  3,07%      0,00%       0,00% 

 

 

Coefficients 

 

Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant  0,00309  0,00252     1,23    0,230 

σ          0,0772   0,0821     0,94    0,355  1,00 

 

 

Regression Equation 

 

RAM = 0,00309 + 0,0772 σ 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs       RAM      Fit     Resid  Std Resid 

  1  -0,00562  0,00565  -0,01127      -2,70  R 

 18  -0,00514  0,00557  -0,01072      -2,57  R 

 30   0,01636  0,00733   0,00903       2,50  R  X 

 

R  Large residual 

X  Unusual X 
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Γράφημα 13:Γραφήματα παλινδρόμησης της συνάρτησης Rj = α + βσj + ej 

 

 

Η σχέση των δύο μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική για το 

επιλεγμένο επίπεδο 5%, ενώ επίσης δεν υπάρχει καλή προσαρμογή του μοντέλου 

στα δεδομένα, καθώς η τιμή του συντελεστή R2 είναι μόλις 3,07%.  Κατά συνέπεια, 

για τα μετοχικά και μικτά αμοιβαία κεφάλαια που εξετάζονται δεν επαληθεύεται ο 

κανόνας «όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος ενός αμοιβαίου κεφαλαίου τόσο 

μεγαλύτερη η απόδοσή του». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια και η συμβολή τους στις 

διάφορες οικονομίες έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα σημαντική τις τελευταίες δεκαετίες.  

Τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς καθιστούν απαραίτητη την 

καλύτερη κατανόηση της επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα, ζήτημα 

που αποτελεί τον βασικό στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  Η 

προσέγγιση του ζητήματος αυτού έγινε ως εξής: αρχικά παρατέθηκε μια πρώτη 

εισαγωγή στις έννοιες των ΟΣΕΚΑ και των αμοιβαίων κεφαλαίων και 

παρουσιάστηκε η ανάλυση της εξέλιξης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην παγκόσμια, 

αμερικανική, ευρωπαϊκή και τέλος στην ελληνική αγορά, από την οποία εξάγονται, 

συνοπτικά, στην ενότητα αυτή, χρήσιμα συγκριτικά συμπεράσματα.  Στη συνέχεια, 

ερευνήθηκε η βιβλιογραφία, που αφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, και παρατέθηκαν η ανασκόπηση αυτής καθώς και οι 

μεθοδολογίες που κυριάρχησαν στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας.  Με βάση τις 

μεθοδολογίες αυτές, διεξήχθη η εμπειρική έρευνα, η οποία οδήγησε σε αξιόλογα 

ευρήματα, τα οποία αναφέρονται παρακάτω. 

 

Κύρια συμπεράσματα - ευρήματα 

Ανάλυση της εξέλιξης των αμοιβαίων κεφαλαίων 

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016, το ύψος της συνολικής αξίας των επενδύσεων 

παγκοσμίως σε αμοιβαία κεφάλαια ανήλθε, σύμφωνα με στοιχεία του EFAMA,  στα 

€ 41,29 τρις, καταγράφοντας άνοδο 4,8%.  Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αποτελούν τους 

απόλυτους κυρίαρχους στον χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων με ενεργητικό που 

ξεπέρασε τα €19,5 τρις και τα €13,5 τρις αντίστοιχα, τα οποία αντιστοιχούν σε 

47,6%  και 33,2% της παγκόσμιας αγοράς.  Αναφορικά με την παγκόσμια διάρθρωση 

των ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου, στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μετοχικά 

αμοιβαία κεφάλαια με ενεργητικό που πλησιάζει το ποσοστό του 40% (σύμφωνα με 

τα στατιστικά στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2016). 

Με περιουσιακά στοιχεία $16,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η αγορά των 

αμοιβαίων κεφαλαίων των ΗΠΑ παρέμεινε η μεγαλύτερη παγκοσμίως και για το 
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έτος 2016.  Παρόλα αυτά, με όρους νέων καθαρών χρηματοροών η επενδυτική 

ζήτηση των αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε μείωση για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά.  Η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων των αμερικανικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων στο τέλος του έτους 2016 αφορούσε σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια, ενώ  

τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αποτελούσαν το 52% των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων της αγοράς των ΗΠΑ.  

Στην Ευρώπη τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ΟΣΕΚΑ ξεπέρασαν, για 

πρώτη φορά, το όριο των 14,5 τρις ευρώ στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2017, 

συνεχίζοντας της αυξητική πορεία των τελευταίων ετών.  Όσον αφορά στην 

διάρθρωση των αμοιβαίων κεφαλαίων ανά κατηγορία, το μεγαλύτερο ποσοστό και 

στην Ευρώπη κατέχουν τα μετοχικά αμοιβαία με μερίδιο αγοράς 37%. 

Την τελευταία δεκαετία, η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα 

βιώνει μια περίοδο ύφεσης, που είναι συνέπεια της γενικότερης πορείας του 

χρηματιστηρίου και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Παρόλα αυτά, στο 

τέλος του 1ου τριμήνου του 2017 η αξία του ενεργητικού των ελληνικών ΟΣΕΚΑ 

ανήλθε στα €6.607 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 2,9% από την αρχή του 

έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ, κατέχουν τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και τα ομολογιακά.  Αυτά 

αποτελούν το ½ της συνολικής αγοράς με ποσοστό 25% και 23% αντίστοιχα, 

σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2017.   

 

Κύρια ευρήματα της εμπειρικής μελέτης 

Σύμφωνα με την εμπειρική μελέτη της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διαπιστώνεται 

ότι το 70% των μετοχικών και μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων καταγράφουν απόδοση 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του γενικού δείκτη. Επιπλέον, καθώς ο συνολικός 

κίνδυνος του γενικού δείκτη είναι ιδιαίτερα υψηλός, στο σύνολό τους τα μετοχικά 

και τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια καταγράφουν κίνδυνο πολύ χαμηλότερο από τον 

αντίστοιχο του γενικού δείκτη, δηλαδή του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έχουν στην πλειονότητά 

τους14 μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τα μικτά αμοιβαία, ενώ ο συνολικός 

τους κίνδυνος κατά μέσο όρο εμφανίζεται μεγαλύτερος σε σύγκριση με το 
                                                             
14

 Με εξαίρεση των ακραίων τιμών απόδοσης  
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αντίστοιχο κίνδυνο των μικτών.  Όσον αφορά στον συστηματικό κίνδυνο, με 

εξαίρεση ένα μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο, τα υπόλοιπα αμοιβαία που εξετάστηκαν 

καταγράφουν μικρές τιμές (θετικές και αρνητικές) του συντελεστή β. 

Από τον υπολογισμό των δεικτών αξιολόγησης της επίδοσης των αμοιβαίων 

κεφαλαίων προέκυψαν τα εξής:   

Σύμφωνα με το δείκτη  Treynor, τέσσερα (4) από τα τριάντα (30) αμοιβαία 

κεφάλαια εμφανίζουν αρνητική τιμή, η οποία οφείλεται στην υποαπόδοση που 

έχουν σε σχέση με το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου.   

Η τιμή του δείκτη Sharpe είναι αρνητική για τέσσερα (4) αμοιβαία 

κεφάλαια15, δύο εκ των οποίων μάλιστα εμφανίζουν αρνητική μέση μηνιαία 

απόδοση. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο Fama, επτά (7) από τα τριάντα (30) αμοιβαία 

κεφάλαια εμφανίζουν αρνητικές τιμές.  Δύο (2) από αυτά έχουν αρνητική μέση 

μηνιαία απόδοση, ενώ για τα υπόλοιπα πέντε (5) αποδεικνύεται ότι, η θετική μέση 

μηνιαία απόδοση που εμφανίζουν οφείλεται στην ύπαρξη μη-συστηματικού 

κινδύνου.  Αντίθετα είκοσι τρία (23) αμοιβαία κεφάλαια (ποσοστό 77% του συνόλου 

των αμοιβαίων και των δύο κατηγοριών) καταγράφουν θετική τιμή του δείκτη, 

γεγονός που σημαίνει ότι η υπεραπόδοση είναι αποτέλεσμα της επιλεκτικής 

ικανότητας της διοίκησης.  Δηλαδή για τα συγκεκριμένα αμοιβαία αποδεικνύεται 

ότι, η ενεργή διαχείριση είναι προτιμότερη της παθητικής. 

Σύμφωνα με την μέθοδο M2 , επτά (7) από τα τριάντα (30) αμοιβαία 

κεφάλαια16 εμφανίζουν αρνητικές τιμές.  Δύο (2) από αυτά έχουν αρνητική μέση 

μηνιαία απόδοση.  Για τα υπόλοιπα αποδεικνύεται ότι, η προσαρμοσμένη στον 

κίνδυνο απόδοση τους είναι αρνητική.  Αντίθετα, είκοσι τρία (23) αμοιβαία 

κεφάλαια εμφανίζουν υπερβάλλουσα, προσαρμοσμένη στο κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς, απόδοση σε σχέση με την απόδοση του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς.   

Συγκεντρωτικά, παρατηρείται ότι, η κατάταξη στις πρώτες τέσσερις θέσεις 

για τα μετοχικά και στην πρώτη θέση για τα μικτά είναι η ίδια με βάση τους δείκτες 

Sharpe, Fama και M2 ενώ διαφοροποιημένη είναι η κατάταξη βάση του δείκτη 

                                                             
15

 τα ίδια με τη μέθοδο Treynor 
16

 τα ίδια με την μέθοδο Fama 
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Treynor.  Οι αποκλίσεις της κατάταξης που αφορούν στις υπόλοιπες θέσεις είναι 

μικρές για τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, ενώ μεγαλύτερες αποκλίσεις 

παρατηρούνται στα μικτά.  Η κατάταξη με βάση τους δείκτες Sharpe και  M2 είναι, 

κατά το αναμενόμενο,  ίδια και για τις δύο κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Όσον αφορά στον έλεγχο της σχέσης απόδοσης και κινδύνου των υπό 

εξέταση αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης 

αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση.  Πιο συγκεκριμένα, η σχέση των δύο 

μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική για το επιλεγμένο επίπεδο 5%.  Επίσης 

δεν υπάρχει καλή προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα, καθώς η τιμή του 

συντελεστή R2 είναι μόλις 3,07%.  Κατά συνέπεια, για τα μετοχικά και μικτά 

αμοιβαία κεφάλαια που εξετάζονται δεν επαληθεύεται ο κανόνας «όσο 

μεγαλύτερος ο κίνδυνος ενός αμοιβαίου κεφαλαίου τόσο μεγαλύτερη η απόδοσή 

του». 

 

Περιορισμοί και θέματα για περαιτέρω έρευνα 

Οι κύριοι περιορισμοί αυτής της μελέτης είναι τρεις.  Πρώτον, οι δύο μόνο 

κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων που εξετάστηκαν είναι αμφίβολο αν μπορούν να 

αντιπροσωπεύσουν το σύνολο της ελληνικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ως 

εκ τούτου, τα ευρήματα ενδέχεται να μην καλύπτουν πλήρως όλα τα αμοιβαία 

κεφάλαια. 

Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση της μεθοδολογίας της 

μελέτης, για τον υπολογισμό του συντελεστή β χρησιμοποιούνται οι μηνιαίες 

αποδόσεις του γενικού δείκτη ΧΑΑ και οι μηνιαίες αποδόσεις του αμοιβαίου 

κεφαλαίου.  Καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για τον γενικό δείκτη για τον Ιούλιο του 

2015, παραλήφθηκε η συγκεκριμένη μηνιαία τιμή και από τις αποδόσεις των υπό 

εξέταση αμοιβαίων κεφαλαίων, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τα τελικά 

αποτελέσματα. 

Τέλος, η επιλογή του γενικού δείκτη του ΧΑΑ ως χαρτοφυλάκιο αναφοράς 

(για τον υπολογισμό της απόδοσης και του κινδύνου του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς) έγινε και για τις δύο κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων που 

εξετάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας του 

συγκεκριμένου δείκτη.   
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 Με βάση τους περιορισμούς αυτούς, τα συμπεράσματα της εμπειρικής 

έρευνας και την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφέρονται ακολούθως 

ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.   

Η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες των αμοιβαίων 

κεφαλαίων που διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και σε άλλες 

αγορές που παρουσιάζουν παρόμοια (με της ελληνικής) χαρακτηριστικά, για τη 

δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της πορείας της αγοράς των αμοιβαίων 

κεφαλαίων και την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων.   

Επίσης, η εφαρμογή και άλλων μεθοδολογιών αξιολόγησης της επίδοσης 

των αμοιβαίων κεφαλαίων θεωρείται επίσης σκόπιμη, καθώς η διεθνής 

βιβλιογραφία διαθέτει ένα πλήθος μοντέλων που πιθανόν να προσφέρουν 

καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς. 

Τέλος, στην ανάλυση των δεδομένων θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και 

πρόσθετα χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως η 

αξία του καθαρού ενεργητικού τους ή η διάρθρωσή τους, τα οποία ενδεχομένως να  

πρόσθεταν αντικειμενικότητα στην έρευνα. 
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