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Διζαγυγή 

 

Σηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά θάλνπκε κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο δνκήο θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηξηψλ θαηεγνξηψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, φπσο είλαη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα 

(Mutual Funds), ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ (Hedge Funds), θαη ηα Ηδησηηθά 

Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ (Private Equity Funds).  

Τα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ (KAK) απνηεινχλ επελδπηηθά ζρήκαηα ζηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο ζεκαληηθνχ χςνπο θάηη πνπ ηα θαζηζηά λα κελ είλαη πξνζηηά ζην 

επξχ θνηλφ. Σε κεγάιν βαζκφ ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθεληξσζέλησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζε 

απηά δελ ππφθεηηαη ζε ξπζκίζεηο απφ θάπνηα επνπηηθή αξρή, κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζρήκαηνο λα 

δηαζέηεη ζπλήζσο κεγάιε επειημία θαηά ηε ιήςε επελδπηηθψλ ζέζεσλ, φπσο ε ιήςε ζέζεσλ 

πψιεζεο θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε κφριεπζεο θαη παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. 

Αληίζεηα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ δελ επηηξέπεηαη λα ιακβάλνπλ ζέζεηο 

πψιεζεο, λα δαλείδνληαη θαη λα θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε παξαγψγσλ (Koski and Pontiff, 

1999). 

Απφ ηε κία, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη (ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηε ιήςε 

επελδπηηθψλ ζέζεσλ) νη επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ ΚΑΚ θπξηαξρνχλ ησλ αληηζηνίρσλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Α/Κ), παξέρνληαο έηζη κηα πην απνηειεζκαηηθή 

επελδπηηθή επθαηξία ζηνπο επελδπηέο (Liang, 1999). Απφ ηελ άιιε, ε εηθφλα πνπ έρεη 

ζρεκαηίζεη ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ είλαη φηη νη επελδχζεηο ζηα ΚΑΚ είλαη εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλεο, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή έιιεηςε δηαθάλεηαο.  

Τα Ηδησηηθά Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ (ΗΚΔΣ) είλαη επελδπηηθά ζρήκαηα πνπ 

δηελεξγνχλ επελδχζεηο ζε κε εηζεγκέλεο ζε θάπνηα νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

επηρεηξήζεηο. Έλα ΗΚΔΣ ζπλήζσο απνηειείηαη απφ δέθα έσο είθνζη επελδχζεηο ζπκκεηνρψλ ζε 

κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο (Metrick and Yasuda, 2010). Όπσο θαη νη επελδχζεηο ζε κεηνρέο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Φξεκαηηζηήξην, έηζη θαη νη επελδχζεηο ζε κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο 

παξέρνπλ ζηνπο επελδπηέο κεηνρηθή ζέζε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηηο κεηνρέο, ε αμία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ζε κε εηζεγκέλεο 
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επηρεηξήζεηο δελ ηηκνινγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηελ αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ηνπο είλαη ρακειφηεξε ελ ζπγθξίζεη πξνο ηελ αμία κηαο κεηνρήο. 

 

Καηφπηλ, ρξεζηκνπνηψληαο κεληαία δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2019, εμεηάδνπκε ηηο 

επηδφζεηο δηαθφξσλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ φπσο είλαη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα (Α/Κ), ηα Α/Κ 

Κιεηζηνχ Τχπνπ (Closed End Funds), ηα Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real Estate Funds) 

θαη ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ ζε δηάθνξεο ρψξεο.  

Απφ ηα εκπεηξηθά επξήκαηα ηεο κειέηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξναλαθεξζέληα επελδπηηθά 

ζρήκαηα πξνζέθεξαλ ζηνπο επελδπηέο κία, θαηά κέζν φξν, ζεηηθή απφδνζε θαηά ηελ πεξίνδν 

εμέηαζεο (2008Μ12-2009Μ2), ρσξίο νη απνδφζεηο ηνπο λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε ζην 

ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ, γεγνλφο πνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαιά δηαθνξνπνηεκέλσλ ραξηνθπιαθίσλ, εάλ απνθαζίζνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα 

ζρήκαηα απηά ζε δηεζλέο επίπεδν.  

 

Πην αλαιπηηθά, ε παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα.  Σην Κεθάιαην 1, αξρηθά, 

γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δνκήο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, ησλ Κεθαιαίσλ 

Αληηζηάζκηζεο θαη ησλ Ηδησηηθψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ.  Δπίζεο, γίλεηαη 

ιφγνο θαη γηα ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο ησλ απνδφζεσλ θαη θαηαγξαθήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο απηψλ.  

Δπεηδή ε έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο παξνπζηάδεηαη ζηελ κειέηε καο θαη ν ηξφπνο πξφβιεςεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο κέζσ 

ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH (1,1). Τέινο, ην Κεθάιαην 1 νινθιεξψλεηαη κε αλαθνξά ζηηο 

επηδφζεηο ησλ Α/Κ, ησλ Κεθαιαίσλ Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ, θαη ησλ Ηδησηηθψλ Κεθαιαίσλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ (ΗΚΔΣ), νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Σην Κεθάιαην 2 παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ Α/Κ, 

ησλ Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ, ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη ησλ Κεθαιαίσλ 

Αληηζηάζκηζεο ζε έλα επηιεγκέλν δείγκα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, ζην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο 

GARCH (1,1) ή ARCH(p) γηα ηε πξφβιεςε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, δειαδή ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνδφζεσλ ησλ ππφ εμέηαζε επελδπηηθψλ ζρεκάησλ. Τέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ, ηφζν απφ ηελ αλαθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ φζν θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ απηψλ. 
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1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ  

 

Όηαλ ε ζεσξία ησλ νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ εθαξκνζηεί ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, 

ηφηε ην «απνηέιεζκα» είλαη ε Υπφζεζε ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

(Fama (1970)), ε ηηκή κηαο, δηαπξαγκαηεπφκελεο ζε κηα νξγαλσκέλε θεθαιαηαγνξά, κεηνρήο 

αληαλαθιά ηαρχηαηα θαη πιήξσο φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο (πνπ δχλαηαη λα αληιεζνχλ 

απφ δεκφζηα κέζα φπσο εθεκεξίδεο, εθζέζεηο ησλ αλαιπηψλ, θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο) 

ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν νξηζκέλνη ηδηψηεο επελδπηέο 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πςειέο επηδφζεηο πνπ λα μεπεξλνχλ, θαηά κέζν φξν, ηελ απφδνζε ηεο 

αγνξάο.  

Τν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ δηαρεηξηζηψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηα δπλεηηθά ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα πνιινχο επελδπηέο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εηαηξία ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζηνπο επελδπηέο 

έλα νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν επηινγήο αλάκεζα ζε κηα κεγάιε πνηθηιία απφ 

δηαθνξνπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα θηλδχλνπ-απφδνζεο. Ωζηφζν, 

ε ζρέζε απηή δεκηνπξγεί, επίζεο, θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο ησλ επελδπηψλ θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

Σχκθσλα κε ηνπο Reilly and Brown  (2012) ππάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη παξνρήο ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (asset management). Ο πξψηνο ηξφπνο 

αθνξά ζηηο Σπκβνπιεπηηθέο Δηαηξείεο (Advisory Firms), νη νπνίεο, εθηφο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο παξνρήο νηθνλνκηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ζπκβνπιψλ, έρνπλ κεηαηνπίζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαθξάηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ηφζν ησλ ηδησηψλ φζν θαη ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ, ζε μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο, δίδνληαο 

ζηελ επηρείξεζε έηζη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ μερσξηζηά 

ζε θάζε πειάηε κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν.  

Καη' νπζίαλ, ε εηαηξεία θαζίζηαηαη ζεκαηνθχιαθαο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ επελδπηή, ζπλήζσο 

έρνληαο ηελ πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν επέλδπζεο ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ. 

Δπίζεο ην γεγνλφο φηη ν θάζε πειάηεο ηεο εηαηξείαο δηαζέηεη έλα μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ, απηφ 

ζεκαίλεη φηη, αλεμαξηήησο ηεο γεληθφηεξεο επελδπηηθήο εζηίαζεο  ηεο επηρείξεζεο (κπνξεί επί 
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παξαδείγκαηη λα επηιέγεη γηα επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηηο επηρεηξήζεηο κηθξήο 

θεθαιαηνπνίεζεο), ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θάζε πειάηε δηαρεηξίδνληαη κε μερσξηζηφ ηξφπν 

πνπ πξνζνκνηάδεη ζην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ.  

  Ο δεχηεξνο ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

γίλεηαη κέζσ ησλ Δηαηξεηψλ Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ, (ΔΣΔ) (Investment Companies), νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επελδπηψλ, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ζπιινγηθά. Οη 

επελδπηέο ζε απηά ηα επελδπηηθά ζρήκαηα ιακβάλνπλ έλα αξηζκφ κεηνρψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ην αλάινγν πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ππφ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο απνηεινχκελν 

απφ κεηνρέο, νκφινγα, ή άιια ρξεφγξαθα.  

Γηα παξάδεηγκα, κηα ΔΣΔ κπνξεί λα εθδψζεη 10 εθαηνκκχξηα κεηνρέο πξνο $10 ε θάζε κηα, 

αληιψληαο θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν θεθάιαηα χςνπο $100 εθαη. απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ, ηα νπνία 

ελ ζπλερεία ζα επελδπζνχλ (αθνχ πξψηα αθαηξεζνχλ ηα έμνδα δηαρείξηζεο) ζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζηα νπνία ππνηίζεηαη φηη εζηηάδεη ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΣΔ. Δάλ ινηπφλ έλαο 

επελδπηήο έρεη αγνξάζεη ην 1% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ζα έρεη ππφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ θαη ην αλάινγν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εηαηξείαο.   

 Οη κεηνρέο ησλ Δηαηξεηψλ Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ κπνξεί είηε λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά (φπσο ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα θιεηζηνχ ηχπνπ) ή λα πσιεζνχλ απεπζείαο 

ζηελ εηαηξία (φπσο ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα αλνηθηνχ ηχπνπ) ζηελ αγνξαία θαζαξή ηηκή ηνπο.  

  Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη θάπνηα βαζηθά ζηάδηα πνπ 

δηακνξθψλνπλ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα φπσο παξαηεξείηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  

 

σήμα 1: Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Πεγή: Bodie et al. (2013) 
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  Σε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ηξία βαζηθά ζηάδηα (Maginn et al., 2007). 

 

1. Σρεδηαζκφο 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ επελδπηή. 

 Σρεκαηηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ. 

 Γεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο θαηαλνκήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πξνζδηνξηζκφο 

δειαδή ησλ ειαρίζησλ θαη κεγίζησλ ζηαζκίζεσλ θάζε επελδπηηθήο θαηεγνξίαο ζην 

ππφ θαηαζθεπή ραξηνθπιάθην). 

2. Δθηέιεζε 

 Καηαλνκή Πεξηνπζηαθψλ Σηνηρείσλ (Asset allocation) θαη βειηηζηνπνίεζε 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 Δπηινγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Δθαξκνγή θαη εθηέιεζε. 

3. Αλαηξνθνδφηεζε  

 Παξαθνινχζεζε (επελδπηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θαη άιισλ παξαγφλησλ). 

 Δπαλεμηζνξξφπεζε. 

 Αμηνιφγεζε. 

Τν πξψην ζηάδην είλαη ηνπ Σρεδηαζκνχ, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην πξνζδηνξηζκφ 

βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζηε κεηέπεηηα ιήςε ησλ απνθάζεσλ.  Γπν βαζηθνί 

παξάγνληεο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ επελδπηή.  

Οη επελδπηηθνί ζηφρνη ζπλήζσο εθθξάδνληαη ζε φξνπο απφδνζεο, σζηφζν ε ππάξρνπζα ζρέζε 

κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο πξνυπνζέηεη φηη νη ζηφρνη απηνί ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη θαη ζε 

φξνπο θηλδχλνπ. Οη επελδπηηθνί πεξηνξηζκνί πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζηηθέο παξακέηξνπο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, ηε δηάξθεηα ηνπ επελδπηηθνχ νξίδνληα, κε 

θνξνινγηθνχο παξάγνληεο, κε λνκηθνχο θαη θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη κε άιιεο αλάγθεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηδηνζπγθξαζία θάζε επελδπηή.  

Τν δεχηεξν ζηάδην ηεο Δθηέιεζεο πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε βέιηηζηε 

θαηαλνκή θαη ηελ επηινγή ησλ θαηαιιήισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ.  Τέινο ην ηξίην ζηάδην ηεο Αλαηξνθνδφηεζεο, αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή 

ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε αιιαγέο ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο 
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ζηφρνπο ηνπ επελδπηή, θαζψο θαη ζε αιιαγέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 

1.2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

Τα επελδπηηθά θεθάιαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ 

(investment companies), νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαο ηα θεθάιαηα πνιιψλ επελδπηψλ δχλαληαη 

λα επηηχρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαηά ηε δηαρείξηζε απηψλ (Bodie et al. 2013),  

θαζφηη ην ραξηνθπιάθην ελφο κεκνλσκέλνπ λνηθνθπξηνχ δελ είλαη αξθεηά κεγάιν πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία ηίηισλ.  

Τα ηξία βαζηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζηελ παξνχζα ελφηεηα 

είλαη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα (Δλφηεηα 1.2.1), ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ (Δλφηεηα 

1.2.2), θαη ηα Ηδησηηθά Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ (Δλφηεηα 1.2.3).  Έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαπάλσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, είλαη φηη νη απνηακηεπηέο 

(δειαδή νη επελδπηέο ζε απηά) έρνπλ ζπκθέξνληα ηδηνθηεζίαο επί ησλ  ζπγθεληξσκέλσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηδξπκάησλ, θαη δελ είλαη απιψο θάηνρνη ελφο απνηακηεπηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηα παξαδνζηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

1.2.1 Σα Αμοιβαία Κεθάλαια (Mutual Funds) 

Οη θπξηφηεξνη ηχπνη εηαηξεηψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ είλαη ηα επελδπηηθά θεθάιαηα 

αλνηθηνχ ηχπνπ, ηα επελδπηηθά θεθάιαηα θιεηζηνχ ηχπνπ, θαη ηα δηαπξαγκαηεχζηκα 

επελδπηηθά θεθάιαηα
1
 (Reilly and Brown, 2012). Σηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

δπν πξψηεο θαηεγνξίεο.  

Τα επελδπηηθά θεθάιαηα αλνηθηνχ ηχπνπ,  ηα νπνία είλαη γλσζηά σο Ακνηβαία Κεθάιαηα 

(Α/Κ), εθδίδνπλ "εμαγνξάζηκεο αμίεο" ηηο νπνίεο ην Α/Κ είλαη έηνηκν λα αγνξάζεη ή λα 

πνπιήζεη ζηελ ηηκή εμαγνξάο κε ή ρσξίο ηέινο ζπλαιιαγήο.   

                                                
1 Τα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Κεθάιαηα (Exchange Traded Fund, ETF) είλαη έλα ακνηβαίν θεθάιαην ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζε θαζνξηζκέλε ηηκή - ζε αληίζεζε κε ηα 

Α/Κ (αλνηθηνχ ηχπνπ) πνπ δηαηίζεληαη κφλν κία θνξά ηελ εκέξα ζηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο αγνξάο. Οη επελδπηέο 

κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ ή λα πσινχλ κεηνρέο ελφο δηαπξαγκαηεπζίκνπ Α/Κ κέζσ ελφο κεζίηε αθξηβψο φπσο νη 

επελδπηέο ζε νπνηαδήπνηε εηζεγκέλε εηαηξεία.  
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Τα επελδπηηθά θεθάιαηα (ή Α/Κ) θιεηζηνχ ηχπνπ εθδίδνπλ έλα ζηαζεξφ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζε θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, εάλ έλαο επελδπηήο επηζπκεί λα επελδχζεη ζε έλα Α/Κ θιεηζηνχ ηχπνπ, ζα πξέπεη λα 

αγνξάζεη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά.  

Μηα εηαηξία επελδχζεσλ θιεηζηνχ – ηχπνπ ιεηηνπξγεί ζαλ νπνηαδήπνηε άιιε εηζεγκέλε 

εηαηξεία ζε θάπνηα νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, δειαδή ε κεηνρή ηεο 

δηαπξαγκαηεχεηαη ζηελ ελ ιφγσ αγνξά κε ηελ ηηκή ηεο λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο 

αγνξάο θαη δήηεζεο.  Δπίζεο, ην Α/Κ θιεηζηνχ ηχπνπ δελ πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ απμήζεηο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ΑΜΚ) ή ζε επαλαγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 

 

Ζ θαζαξή πεξηνπζία ελφο Α/Κ ρσξίδεηαη ζε ηζφηηκα κεξίδηα, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ έρεη κηα 

αμία. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ή θαζαξή πεξηνπζία ελφο Α/Κ 

απνηηκάηαη ζηα 110 εθαη., 10 εθαη. είλαη ηα έξοδα διασείπιζηρ, θαη έρεη ζε θπθινθνξία 10 εθαη. 

κεηνρέο,   ηφηε ε θαζαξή αμία (Net Asset Value, NAV) εθάζηεο κεηνρήο ζα είλαη $10=$100 

εθαη./ 10 εθαη.  Δάλ ηψξα ε αμία ζπλνιηθήο πεξηνπζίαο (ή αμία ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ) ηνπ Α/Κ 

απμεζεί θαηά 10%, απφ $110 εθαη. ζε $121 εθαη. ελψ παξάιιεια θαη ηα έμνδα δηαρείξηζεο 

απμεζνχλ θαηά απηφ ην πνζνζηφ, ήηνη απφ $10 εθαη. ζε $11 εθαη., ηφηε ε θαζαξή αμία ηεο 

κεηνρήο ζα αλέιζεη ζηα $11=110/10. 

Τα έμνδα δηαρείξηζεο ελφο Α/Κ κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 0,2% έσο 2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελεξγεηηθνχ,  κε ην κέζν φξν ζηηο ΖΠΑ λα δηακνξθψλεηαη ζην 1,43% ην 2011 (Bodie et al., 

2013).  Ωζηφζν, φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηνπ Α/Κ ηφζν  ρακειφηεξν θαη ην χςνο ησλ εμφδσλ 

δηαρείξηζεο σο πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ,  νπφηε ην κέζν ζηαζκηθφ πνζνζηφ ησλ εμφδσλ 

δηαρείξηζεο γηα ην πξναλαθεξζέλ έηνο ζηηο ΖΠΑ ήηαλ 0,79%.  Ζ ρξέσζε ηνπ επελδπηή γηα ηα 

έμνδα δηαρείξηζεο δελ είλαη άκεζε, αιιά έκκεζε, θαζψο ηα έμνδα αθαηξνχληαη απφ ηελ 

(αθαζάξηζηε) αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Α/Κ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε θαζαξή 

αμία εθάζηεο κεηνρήο ηνπ Α/Κ. Με άιια ιφγηα, ε χπαξμε ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο κεηψλεη ηε 

θαζαξή ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ Α/Κ, θαη άξα ηελ αμία ηνπ πινχηνπ ηνπ κεξηδηνχρνπ. 

Τέινο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ελφο Α/Κ κεηαβάιιεηαη ηφζν απφ ηε 

δηαθχκαλζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ φζν θαη απφ ηηο εκεξήζηεο ζπκκεηνρέο θαη εμαγνξέο 

(Έλσζε Διιήλσλ Θεζκηθψλ, 2008). 
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1.2.1.1 Επενδςηικέρ ηπαηηγικέρ  

Σπγθεθξηκέλα, ηα Α/Κ δέρνληαη θεθάιαηα απφ απνηακηεπηέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ, καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ή βξαρππξφζεζκσλ 

ρξενγξάθσλ κε εθδφηεο επηρεηξήζεηο ή ην Γεκφζην Τνκέα. Οη νξγαληζκνί απηνί 

ζπγθεληξψλνληαο θεθάιαηα ησλ επελδπηψλ κεηψλνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο, ελψ  παξάιιεια επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

ηίηισλ, ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ θαη ηελ αγνξά θαη πψιεζε ρξενγξάθσλ (Ηαηξίδεο, 2007).  

Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθά Α/Κ γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

νη δηαθνξεηηθνί απνηακηεπηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ππάξρνπλ Α/Κ γηα φζνπο επηζπκνχλ αζθάιεηα, 

Α/Κ γηα ηνπο απνηακηεπηέο πνπ είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο κε ηελ 

ειπίδα επίηεπμεο πςειφηεξσλ απνδφζεσλ, θαη Α/Κ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ινγαξηαζκνί 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.  

Τέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα  Α/Κ δηαηεξνχλ κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζε 

ξεπζηά δηαζέζηκα γηα δπν θπξίσο ιφγνπο (Reilly and Brown, 2012). Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε 

ην γεγνλφο φηη ρξεηάδνληαη κεηξεηά γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ κεηνρηθψλ κεξηδίσλ πνπ 

ππνβάιινπλ ζην Α/Κ νη επελδπηέο απηνχ. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη νη λέεο επελδχζεηο ζην 

ακνηβαίν θεθάιαην κπνξεί λα κελ έρνπλ επελδπζεί αθφκε. Τέινο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Α/Κ 

κπνξεί λα έρεη πησηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο αγνξάο νπφηε θαη ζα ζέιεη 

λα απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ.  

 

1.2.2 Σα Κεθάλαια Ανηιζηάθμιζηρ (Hedge Funds) 

Τα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ (ΚΑΚ), ή, αιιηψο, Αληηζηαζκηζηηθά Κεθάιαηα (hedge 

funds), απνηεινχλ επελδπηηθέο θνηλνπξαμίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Limited Partnerships), νη 

νπνίεο, αθνχ ζπγθεληξψλνπλ θεθάιαηα πνιιψλ επελδπηψλ, έρνπλ (αξρηθφ) ζθνπφ ηελ 

αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο (δειαδή ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πηψζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη νη αλνηθηέο πσιήζεηο (short 

selling) θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα (Eichengreen et al, 1998).  

 

Όπσο θαη ηα Α/Κ, έηζη θαη ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη 

επελδχνπλ ηα θεθάιαηα πνιιψλ πειαηψλ, αιιά, ελ αληηζέζεη πξνο  ηα πξψηα, ηα ΚΑΚ (α) είλαη 

δηαζέζηκα πξνο επελδπηηθή ηνπνζέηεζε κφλν απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 
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ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, ηα θιεξνδνηήκαηα, θαη πινχζηνη επελδπηέο), (β) αθνινπζνχλ πην 

πνιχπινθεο θαη πςεινηέξνπ θηλδχλνπ επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαη  (γ) ζπλήζσο δηαθξαηνχλ 

έλα κέξνο ησλ θεξδψλ σο ακνηβή ησλ δηαρεηξηζηψλ (Bodie et al, 2013). Δπίζεο, ηα Κεθάιαηα 

Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο θάπνηνπ επνπηηθνχ κεραληζκνχ φπσο 

είλαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ (SEC). 

Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ θαη ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ 

Κεθαιαίσλ εκθαλίδνληαη θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξψλ ζηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα δπν απηά επελδπηηθά ζρήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζεκειηψδεο δηαθνξά είλαη 

φηη ηα Αληηζηαζκηζηηθά Κεθάιαηα αθνινπζνχλ δπλακηθέο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο, ελψ 

αληίζεηα, ηα πεξηζζφηεξα Α/Κ κηα ζηπαηηγική αγοπάρ και διακπάηηζηρ. Μηα άιιε ζεκειηψδεο 

επελδπηηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηεο κφριεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, ελψ ηα Αληηζηαζκηζηηθά 

Κεθάιαηα κνριεχνπλ ζεκαληηθά ηηο ζέζεηο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ 

πεπιθυπίος θαη ηεο δηελέξγεηαο αλνηρηψλ πσιήζεσλ, αληίζεηα ηα Α/Κ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηεο κφριεπζεο.   

Μηα άιιε βαζηθή δηαθνξά ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ απφ ηα Α/Κ είλαη ε έιιεηςε 

δηαθάλεηαο, ιφγσ ηεο κε ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξψησλ απφ θάπνην επνπηηθφ 

κεραληζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο ησλ ΚΑΚ δελ ππνρξενχληαη λα δεκνζηνπνηνχλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, ησλ απνδφζεσλ ηνπο θαη ησλ 

επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ. Απηή ε έιιεηςε επνπηηθνχ ειέγρνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

ΚΑΚ δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ, αιιά κφλν απφ 

ζεζκηθνχο επελδπηέο ή επελδπηέο κε πςειή θαζαξή ζέζε. 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απνηεινχλ ην θέληξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΚΑΚ, αιιά πεξίπνπ ηα 

δπν ηξίηα ηνπ ζπλφινπ ηνπο έρνπλ έδξα εθηφο ΖΠΑ (Tremont, 2002). Σπρλά απηά ηα 

"ππεξάθηηα" Αληηζηαζκηζηηθά Κεθάιαηα εδξεχνπλ ζε θνξνινγηθνχο «παξαδείζνπο», φπσο νη 

Νήζνη Κέηκαλ, νη Βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη, νη Βεξκνχδεο, νη Μπαράκεο, ην Λνπμεκβνχξγν 

θαη Ηξιαλδία (Brown et al. 1999) 

 

1.2.2.1 Η Νομική Δομή Ενόρ Κεθαλαίος Ανηιζηάθμιζηρ Κινδύνος  

Σε απηά ηα ζρήκαηα πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη επελδπηέο απνηεινχλ εηαίξνπο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ελψ νη δηαρεηξηζηέο ηνπο γεληθνχο εηαίξνπο, νη νπνίνη ζπλήζσο επελδχνπλ ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ πινχηνπ ηνπο ζην επελδπηηθφ ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 
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επζπγξάκκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ (Fung and Hsieh, 1999).  

Βέβαηα θαη ν δηαρεηξηζηήο είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλνο ζπλέηαηξνο δηφηη θαη απηφο (κέζσ ηεο 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ) ζπλεηζθέξεη κέξνο ησλ ππφ 

δηαρείξηζε θεθαιαίσλ. 

 

Ζ ακνηβή ηνπ δηαρεηξηζηή ελφο Κεθαιαίνπ Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

ακνηβή ηνπ δηαρεηξηζηή ελφο Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ, έρεη δπν ζπληζηψζεο. Ζ πξψηε αθνξά ζηα 

έμνδα δηαρείξηζεο, ηα νπνία θπκαίλνληαη κεηαμχ 1% θαη 5% ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ κεηαμχ δπν ρξήζεσλ θαη ε δεχηεξε ζηελ παξαθξάηεζε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ 

ησλ θεξδψλ πνπ επηηπγράλεη ν δηαρεηξηζηήο ζηα ελ ιφγσ θεθάιαηα, ην νπνίν κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ 10% κέρξη θαη 20% ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ (Achermann et al. 1999) 

 Δάλ ινηπφλ νη απνδφζεηο ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ είλαη πςειέο, ηφηε ε ακνηβή ηνπ 

δηαρεηξηζηή ζα είλαη θαη απηή αξθεηά γελλαηφδσξε. Γηα παξάδεηγκα, ην 2005, ν James Simons, 

δηαρεηξηζηήο ηνπ Renaissance Technologies, έιαβε σο ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηηο νπνίεο πξνζέθεξε ζηνπο πειάηεο-επελδπηέο ηνπ, $1,5 

δηζεθαηνκκχξηα (Schurr, 2006).  

Απηή ε δηάξζξσζε ηεο ακνηβήο ηνπ δηαρεηξηζηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαθίλεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ πξνο επίηεπμε απολύηυν αποδόζευν θαη φρη απιψο  ηελ ππεξπήδεζε θάπνηνπ δείθηε 

αλαθνξάο. Γηα ηελ επίηεπμε απφιπησλ απνδφζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

Αληηζηαζκηζηηθνχ Κεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ λα 

δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο απνδφζεηο αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, 

δειαδή ζηξαηεγηθέο κε ρακειή ζπζρέηηζε κε ηελ πνξεία ηεο αγνξάο. Ωζηφζν, ε δηάξζξσζε ησλ 

ακνηβψλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ΚΑΚ είλαη αζχκκεηξε, θαζφηη αληακείβεη ηηο ζεηηθέο 

απφιπηεο απνδφζεηο ρσξίο λα επηθέξεη θάπνηα θχξσζε γηα ηηο αξλεηηθέο.  

 

Οη δπν πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο Αληηζηαζκηζηηθνχ Κεθαιαίνπ είλαη νη επενδςηέρ ςτηλήρ 

καθαπήρ θέζηρ θαη νη θεζμικοί επενδςηέρ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία  (Σαξξήο, 2004).  Πεξίπνπ ην 44% ησλ θεθαιαίσλ ησλ ΚΑΚ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία επελδπηψλ, ην 24% απφ εηδηθά ραξηνθπιάθηα (ηα 

ιεγφκελα funds of hedge funds), ην 24% απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ην ππφινηπν 8% απφ 

θιεξνδνηήκαηα θαη ηδξχκαηα (Βαζζάινπ, 2008).  
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Σε θάζε πεξίπησζε, νη επελδπηέο ησλ ΚΑΚ πνπ επελδχνπλ ζε απηά θεθάιαηα χςνπο κεηαμχ 

$100.000 θαη $10.000.000, κπνξνχλ, ζπλήζσο, λα απνζπξζνχλ κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο 

έηνπο απφ ηελ πξψηε επέλδπζε θαη έπεηηα, κφλν κηα θνξά θάζε ηξίκελν (Eichengreen et al, 

1998). Τν θεθάιαην ηνπ επελδπηή θαηαηίζεηαη ζε κηα ηξάπεδα θαη ρξεζηκεχεη σο αζθάιεηα γηα 

ηελ αλάιεςε αλνηθηήο ζέζεο 10 κε 100 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην θεθάιαην.  

 

1.2.2.2 Επενδςηικέρ ηπαηηγικέρ  

Γηα ηελ νξζή ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηνπ θηλδχλνπ ελφο Κεθαιαίνπ Αληηζηάζκηζεο 

Κηλδχλνπ, θξίλεηαη ρξήζηκε ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο αλάινγα κε ηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ αθνινπζνχλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα είλαη είηε 

νπδέηεξεο πξνο ζηελ αγνξά (δειαδή κε πνιχ ρακειή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλνιηθή αγνξά) είηε 

πξνο κηα θαηεχζπλζε ηεο αγνξάο. Οη δε απνθάζεηο κπνξεί λα είλαη θαζαξά ζπζηεκαηνπνηεκέλεο 

(βάζεη ππνινγηζηψλ) ή βαζηζκέλεο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηαρεηξηζηή.   

Οη βαζηθέο επελδπηηθέο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα Αληηζηαζκηζηηθά Κεθάιαηα είλαη νη 

αθφινπζεο (Boasson, and Boasson, 2011).  

 Long/Short Funds: Οη παξαδνζηαθνί απηνί ηχπνη θεθαιαίσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 

ιακβάλνπλ ζέζεηο αγνξάο ζε ππνηηκεκέλεο κεηνρέο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη πξνζδνθία 

αλφδνπ, θαη ζέζε πψιεζεο ζε ππεξηηκεκέλεο κεηνρέο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη πξνζδνθία 

πηψζεο.  

 Money-Neutral Funds: Απηνχ ηνπ είδνπο ηα επελδπηηθά ζρήκαηα δνκνχληαη (ζπλήζσο κε 

ηε ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ) έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζέζεσλ αγνξάο λα 

ηζνχηαη κε ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ ζέζεσλ πψιεζεο θαη έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή επαηζζεζία 

ησλ ζέζεσλ αγνξάο λα είλαη ίζε κε ηε ζπλνιηθή επαηζζεζία ησλ ζέζεσλ πψιεζεο (βήηα 

νπδεηεξφηεηα)
 2
.  

 Event Driven Funds: Τα ζρήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνηρεκαηίδνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε εμέιημεο ελφο εηαηξηθνχ ζπκβάληνο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

ε πεξίπησζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ (αγνξά ηεο εηαηξείαο ζηφρνπ θαη πψιεζε 

ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξείαο).   

                                                
2
 Γηα παξάδεηγκα, έλαο επελδπηήο ιακβάλεη ζέζε αγνξάο ζε έλα ηεκάρην ηεο Μεηνρήο Β, έλαληη €10, θαη ζέζε 

πψιεζεο ζε δπν ηεκάρηα ηεο Μεηνρήο Α, έλαληη €5 εθάζηε.   
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 Global Macro Funds: Τα ζρήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνηρεκαηίδνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε πξνο ζηελ νπνία αλακέλνπλ λα θηλεζεί ε αγνξά, έλα λφκηζκα, 

έλα επηηφθην, ή νπνηαζδήπνηε καθξννηθνλνκηθή κεηαβιεηή.  

 Distressed Security Funds: Απηά ηα ζρήκαηα επελδχνπλ ζην ρξένο ή/θαη ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

 

Σε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη έλα Αληηζηαζκηζηηθφ Κεθάιαην κπνξεί λα 

αθνινπζεί πνιιέο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηαπηφρξνλα, δηαζέηνληαο ηα πεξηνπζηαθά ηνπ 

ζηνηρεία αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο.  

 

 

1.2.3 Σα Ιδιυηικά Κεθάλαια Δπισειπημαηικών ςμμεηοσών (Private Equity Funds)  

Δλψ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αληινχλ θεθάιαηα απεπζείαο απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο 

κε ηε ζπλδξνκή ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, νη κηθξφηεξεο θαη λεφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

έρνπλ εθδψζεη ηίηινπο ζην επελδπηηθφ θνηλφ δελ έρνπλ απηή ηελ επηινγή. Έηζη νη λενζχζηαηεο 

εηαηξείεο ζηεξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ζε επελδπηέο 

πνπ είλαη πξφζπκνη λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο ζε απηέο κε αληάιιαγκα έλα πνζνζηφ 

ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο (Bodie et al. 2013). Σε απηφ ην ζεκείν ππεηζέξρνληαη ηα Ηδησηηθά 

Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ.  

Τα Private Equity Funds, δειαδή ηα Ηδησηηθά Κεθάιαηα (Τακεία) Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Σπκκεηνρψλ (ΗΚΔΣ), είλαη παξφκνηα (ζηε ιεηηνπξγία) κε ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο 

Κηλδχλνπ, θαζψο απεπζχλνληαη ζε έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ επελδπηψλ, αιιά 

δηαθέξνπλ σζηφζν απφ ηα δεχηεξα ζην φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδχζεη, ελψ ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ ζπλήζσο δηαθξαηνχλ 

κεηνρέο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ελ αληηζέζεη πξνο ηα  Ακνηβαία Κεθάιαηα, ηα νπνία 

κπνξεί λα θαηέρνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεσλ, ηα ΗΚΔΣ ειέγρνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

κηαο εηαηξείαο. Δπεηδή νη κεηνρέο ηεο ειεγρφκελεο ππφ ελφο ΗΚΔΣ εηαηξείαο παχνπλ λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηα ΗΚΔΣ θέξνπλ ηνλ 

επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηδησηηθά. Πξάγκαηη, ηα ΗΚΔΣ πξνβαίλνπλ ζηελ εμαγνξά κηαο 
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εηζεγκέλεο (ή ζπγαηξηθή ηεο) εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ηε κεηνρή, ελ ζπλερεία, ηε "βγάδνπλ" απφ ην 

ρξεκαηηζηήξην κεηαηξέπνληαο ηεο έηζη ζε "ηδησηηθή". 

 

1.2.3.1 Νομική Δομή και Χπημαηοδόηηζη Ενόρ Private Equity Fund  

Σην Σρήκα 2 παξνπζηάδεηαη ε ηππηθή δηάξζξσζε ελφο Ηδησηηθνχ Κεθαιαίνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Σπκκεηνρψλ, ζην νπνίν ε Δηαηξεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ
3
 (ΔΔΣ)

4
, απνηειεί ηνλ 

νκφξξπζκν εηαίξν (ΟΔ), ελψ νη επελδπηέο ηνπ ΗΚΔΣ ηνπο εηεξφξξπζκνπο εηαίξνπο (ΔΔ). 

 

σήμα 2: Η Σσπική Γιάρθρωζη ενός Δπενδσηικού τήμαηος Private Equity  

Πηγή: EVCA 
 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΗΚΔΣ (private equity fund) πξνέξρεηαη απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αθαδεκατθά ηδξχκαηα, 

θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία, αιιά θαη απφ ηδηψηεο επελδπηέο κε πςειή θαζαξή ζέζε (The 

Economist, 2003). Οη επελδπηέο ηνπ ΗΚΔΣ παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 

(Metrick and Yasuda, 2009), ελψ σο εηεξφξξπζκνη εηαίξνη (ΔΔ) θέξνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε, 

                                                
3 Γλσζηά παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηαηξηψλ είλαη ε Blackstone, ε Carlyle, ε Kleiner Perkins, θαη ε KKR 

4 Γειαδή ε private equity firm 
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δειαδή νη κέγηζηεο απψιεηεο ζα είλαη ίζεο κε ην χςνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο. Φαηλνκεληθά νη 

ΔΔ ηνπ ΗΚΔΣ είλαη θαη’ νπζίαλ παζεηηθνί επελδπηέο ρσξίο θακία επηξξνή επί ησλ επελδπηηθψλ 

επηινγψλ ηνπ ελ ιφγσ Κεθαιαίνπ. Ωζηφζν, είζηζηαη λα δεκηνπξγείηαη κηα Σπκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΗΚΔΣ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη εκπεηξφηεξνπο ΔΔ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρήκαηνο θαη ζπλεδξηάδεη θαλνληθά δχν θνξέο εηεζίσο (Talmor and Vasvari, 

2011). Οη ΔΔ πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο βαζίδνληαη ζηελ 

ηξηκεληαία αλαθνξά πνπ παξέρεη ν ΟΔ ηνπ επελδπηηθνχ ζρήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ 

επελδχζεσλ ηνπ ΗΚΔΣ.  

 

Σπλήζσο, ε δηάξθεηα δσήο ελφο ΗΚΔΣ είλαη δέθα έηε, εθ ησλ νπνίσλ, ζηελ πξψηε πεληαεηία 

(πεξίνδνο επέλδπζεο), επηηξέπεηαη νη ΟΔ ηνπ Τακείνπ λα δηελεξγνχλ επελδχζεηο ζε λέεο 

εηαηξείεο, ελψ ζηελ επφκελε πεληαεηία γίλνληαη επελδχζεηο κφλν ζηηο ππάξρνπζεο εηαηξείεο θαη 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα απφεπελδχζεηο, έμνδν ηνπ Τακείνπ απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (Metrick and Yasuda, 2010) 

                   

                                      

               

1.1  

 

Γηα παξάδεηγκα, έλα 10- εηέο ΗΚΔΣ κε πεληαεηή πεξίνδν επέλδπζεο κπνξεί λα επελδχζεη 30%, 

24%, 31%, 12%, θαη 3% ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην πξψην έσο ην πέκπην έηνο. 

 

1.2.3.2  Έξοδα Διασείπιζηρ  

Βεβαίσο ε ζπκκεηνρή ζε έλα ΗΚΔΣ ελέρεη θαη θάπνην θφζηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 

δηαρείξηζεο ηνπ Τακείνπ.  

Ηζηνξηθά, ε πην θνηλή κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο ήηαλ απηή ηεο 

ρξέσζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί ησλ δεζκεπκέλσλ θεθαιαίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ην Τακείν ρξεψλεη εηήζηα έμνδα δηαρείξηζεο 2% επί ησλ δεζκεπκέλσλ 

θεθαιαίσλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα εηψλ, ηφηε ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ Τακείνπ γηα ην 

αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη 20% (=2%×10 έηε) επί ησλ δεζκεπκέλσλ θεθαιαίσλ, ελψ 

ην επελδπηηθφ θεθάιαην ζα απνηειείηαη απφ ην ππφινηπν 80%.  
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Τα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιά ΗΚΔΣ έρνπλ πηνζεηήζεη κηα θιηκαθσηά κεηνχκελε ρξέσζε γηα 

έμνδα δηαρείξηζεο, κε ην πνζνζηφ λα κεηψλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεξηφδνπ επέλδπζεο. Δπί 

παξαδείγκαηη, έλα Τακείν κπνξεί λα ρξεψλεη έμνδα δηαρείξηζεο 2% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ επέλδπζεο (δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ πέληε εηψλ), κε ην εηήζην πνζνζηφ 

λα κεηψλεηαη θαηά 25 κνλάδεο βάζεο εηεζίσο γηα ηα επφκελα πέληε έηε.  

Τν θνκκάηη ηεο ακνηβήο ησλ ΟΔ, ην νπνίν δελ ζηεξίδεηαη ζηελ επίδνζε ηνπ Κεθαιαίνπ, 

απνηεινχλ ηα έμνδα δηαρείξηζεο (Metrick and Yasuda, 2009). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

Κεθαιαίνπ, έλα κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 

δηαρείξηζεο («εθάπαμ ηέιε»), θαη ην ππφινηπν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ 

(«επελδπζέληα θεθάιαηα»). Σε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ινηπφλ, ππάξρνπλ ηα επελδπζέληα 

θεθάιαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ραξηνθπιάθηα επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηα θαηαβεβιεκέλα 

θεθάιαηα, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ θαη ην  

ηκήκα εθάπαμ ηειψλ πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεθαιαίνπ.  

 

1.2.3.3 H Επενδςηική Πολιηική ενόρ Ιδιωηικού Κεθαλαίος Επισειπημαηικών ςμμεηοσών  

H επελδπηηθή πνιηηηθή ελφο ΗΚΔΣ (private equity fund) ζπλίζηαηαη ζηελ αγνξά, θαηφπηλ 

ππνδείμεσο ηνπ ΟΔ, πιεηνςεθηθψλ κεξηδίσλ, ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

νξηζκέλσλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ε κεηνρή δελ είλαη εηζεγκέλε ζε θάπνηα 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (EVCA 2007). Οη επελδχζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε έλα 

βάζνο ρξφλνπ 4-5 εηψλ.  

Απψηεξνο ζηφρνο φισλ ησλ επελδχζεσλ πνπ δηελεξγεί έλα ΗΚΔΣ είλαη ε ηειηθή «έμνδνο» ηνπ 

απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ (The Economist, 2003), είηε πνπιψληαο (ζε 

ζηξαηεγηθφ αγνξαζηή) ην αξρηθφ απνθηεζέλ κεξίδην ζε ηηκή πςειφηεξε ηεο ηηκήο θηήζεσο είηε 

εηζάγνληαο ηε κεηνρή ηεο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο ζε κηα νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά. 

Ο επελδπηηθφο νξίδνληαο ελφο ΗΚΔΣ θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 7 έηε πξηλ ηελ ηειηθή έμνδν ηνπ. 

Μεηά ηελ επηηπρή έμνδν ηνπ νη επελδπηέο ζα ιάβνπλ αθελφο ηα θεθάιαηα πνπ αξρηθά 

επελδχζεθαλ ζην ΗΚΔΣ, αθεηέξνπ κηα πξνλνκηαθή απφδνζε ηεο ηάμεσο, ζπλήζσο, ηνπ 8% επί 

ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ηνπο.  
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1.2.3.4 Καηηγοπίερ ηων Ιδιωηικών Κεθαλαίων Επισειπημαηικών ςμμεηοσών 

Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο (ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηθαιππηφκελεο) θαηεγνξίεο ΗΚΔΣ (private 

equity funds) φπσο είλαη νη εμήο: (α) ην venture capital, (β) ην leverage buyout (LBOs), θαη (γ) ην 

distressed investment.    

Τα θεθάιαηα πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (venture capital) απνηεινχλ έλα ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο κηαο επηρείξεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο, δειαδή απφ ηε 

ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο κέρξη ηελ εηζαγσγή ηεο ζε θάπνηα νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο, θπξίσο κέζσ αχμεζήο ηνπ, ή, ελαιιαθηηθά, κε 

ηε κνξθή κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ (Attica Ventures 2007). Δθηφο φκσο απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ε εηαηξία Venture Capital ζπλήζσο ζπλδξάκεη θαη ζηεξίδεη ηε 

ρξεκαηνδνηνχκελε επηρείξεζε θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ην 

marketing, ε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ε δηθηχσζε ηεο κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κειινληηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζρέζεσλ. Τέινο, ζηφρνο ηεο 

επέλδπζεο ελφο venture capital απνηειεί ε ηειηθή «έμνδνο» ηνπ απφ ηελ επηρείξεζε ηεο νπνίαο 

απέθηεζε ην πιεηνςεθηθφ παθέην. 

 

Σηελ θαηεγνξία ησλ LBO ή BO, νη επελδπηέο αγνξάδνπλ έλα πιεηνςεθηθφ παθέην ζε κηα 

εηζεγκέλε επηρείξεζε (ελ αληηζέζεη κε ηνπο επελδπηέο ηνπ venture capital πνπ επελδχνπλ ζε 

λενζπζηαζείζα επηρείξεζε), δηαζέηνληαο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο έλα πνζφ πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ηνπ 20% θαη 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηκήκαηνο αγνξάο ηνπ παθέηνπ θαη δαλεηδφκελνη ην 

ππφινηπν πνζφ. Μεηά απφ ηελ απφθηεζε ηνπ παθέηνπ, ε κεηνρή ηεο επηρείξεζεο απνζχξεηαη 

απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ελψ νη επελδπηέο αλακεηγλχνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο 

εμαγνξαζζείζαο  επηρείξεζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη έηζη λα 

απμήζνπλ ηελ αμία ηεο φηαλ κεηαπσιήζνπλ ην ζχλνιν, ή κέξνο απηήο, είηε κέζσ ηδησηηθήο 

ηνπνζέηεζεο είηε κέζσ δεκφζηαο πξνζθνξάο. 

 

 

 

 



 15 

1.3 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΜΔΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΚΙΝΤΓΝΟΤ  

Ο επελδπηηθφο θίλδπλνο έρεη λα θάλεη κε ηε μεηαβληηόηηηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη επιηεςσθείζερ 

αποδόζειρ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Όζν κεγαιχηεξε ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ελ ιφγσ 

απνδφζεσλ, ηφζν κεγαιχηεξνο θαη ν θίλδπλνο επέιεπζεο κηαο «αθξαίαο» απφδνζεο, είηε πξνο ηα 

άλσ (νπφηε ζα έρνπκε κεγάια θέξδε) είηε πξνο ηα θάησ (νπφηε ζα έρνπκε κεγάιεο δεκίεο). Σηελ 

Δλφηεηα 1.3.1 ινηπφλ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εθηίκεζεο ησλ επηηεπρζεηζψλ απνδφζεσλ ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ ζηελ Δλφηεηα 1.3.2 ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ελ ιφγσ απνδφζεσλ. Τέινο, επεηδή ε έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξφβιεςε 

ηεο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο επελδπηέο, ζηελ Δλφηεηα 1.3.3 αλαθεξφκαζηε αθξνζηγψο 

ζηνπο ηξφπνπο πξφβιεςεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο.  

 

1.3.1 Η Έννοια ηηρ Δπιηεςσθείζαρ Απόδοζηρ  

Έλα βαζηθφ κέηξν επηηπρίαο ησλ επελδπηψλ απνηειεί ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ επελδπζέλησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο ηεο επέλδπζεο. Ζ ζπλνιηθή 

επηηεπρζείζα απφδνζε (realized return) θαηά ηελ πεξίνδν δηαθξάηεζεο (δειαδή ηελ πεξίνδν5 

κεηαμχ ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ     θαη  )  ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ    πξνθχπηεη απφ ηελ 

αθφινπζε ζρέζε 

    
             

     
 1.2  

Όπνπ  

   : Ζ επιηεςσθείζα απόδοζη επί ηεο επέλδπζεο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν   θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν   . 

   : Ζ ηηκή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείν   θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή  .  

     : Ζ ηηκή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείν   θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή     . 

   : Οη ηπρφλ ηακεηαθέο ξνέο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ   θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

       . 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Πίλαθα 1-1 παξνπζηάδνπκε 11 εκεξήζηεο ηηκέο ηεο κεηνρήο ηεο EGF 

Eurobank θαηά ηελ πεξίνδν 2/1/2018 κέρξη ηηο 16/1/2018. Βάζεη ινηπφλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

                                                
5 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εκέξαο, κηαο εβδνκάδαο, ελφο κήλα θηι.  
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δεδνκέλσλ θαη ηεο Δμ. (1.2) κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ πξψηε εκεξήζηα απφδνζε ηεο 

κεηνρήο, δειαδή ηελ επηηεπρζείζα απφδνζε ζηηο 3/1/2018, ζηα    
     

  
          

           

     
  ελψ  ε αληίζηνηρε ηξίηε απφδνζε (ζηηο 5/1/2018) δηακνξθψλεηαη ζηα    

     

  
 

        
           

     
 .   

 

Πίνακαρ 1-1: Τπολογιζμός Ημερηζίων Αποδόζεων  

Ημεπομηνία Σιμή Μεηοσήρ  
Δπιηεςσθείζα  
Απόδοζη (%) 

2/1/2018 (   )          
 

3/1/2018(   )                   

4/1/2018(   )                  

5/1/2018(   )                  

8/1/2018       0,865          

9/1/2018       0,867         

10/1/2018(   ) 0,860          

11/1/2018(   ) 0,900         

12/1/2018(   ) 0,910         

15/1/2018(   )                   

16/1/2018(    )                     

Πηγή: Yahoo Finance για ηα δεδομένα ηης ηιμής και σπολογιζμοί εδώ 

 

Θεσξεηηθά, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη γηα θάζε κεηνρή, ή ελ γέλεη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,   , 

ε επηηεπρζείζα απφδνζε ηεο,    , θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή  , απνηειεί κηα ηπραία κεηαβιεηή, ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:   

 

              1.3  

Όπνπ  

     : Ζ πξνζδνθψκελε απφδνζε ηεο κεηνρήο  . 

   : Έλαο δηαηαξαθηηθφο φξνο  γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο  , θαηά ηελ πεξίνδν  .  

 

Σην παξαπάλσ ππφδεηγκα, ε ηπραία κεηαβιεηή     απνηππψλεη ηελ ππεξβάιινπζα απφδνζε 

(excess return) ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ   θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή  , δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή αληηπξνζσπεχεη ηελ απφθιηζε ηεο απφδνζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
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ζηνηρείνπ απφ ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε ηνπ, δειαδή   

              1.4  

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ παξαπάλσ ζρέζε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ πξνζδνθψκελε 

απφδνζε (     ). Δάλ ε πεξίνδνο εθηίκεζεο πεξηιακβάλεη   ρξνληθέο πεξηφδνπο (γηα 

παξάδεηγκα      ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Πίλαθα 1-1), δειαδή εάλ έρνπκε 

δηαζέζηκεο   ηζηνξηθέο επηηεπρζείζεο απνδφζεηο,               ηεο κεηνρήο  , ηφηε κπνξνχκε 

λα πξνζεγγίζνπκε ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε       κε ηνλ απιφ αξηζκεηηθφ κέζν ησλ ελ ιφγσ 

απνδφζεσλ σο εμήο  

    
 

 
    

 

   

 1.5  

Όπνπ  

   : Ζ κέζε απφδνζε ηεο κεηνρήο   ζηηο   ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 

Γηα παξάδεηγκα κε βάζε ηηο 10 ηζηνξηθέο (εκεξήζηεο) απνδφζεηο ηεο κεηνρήο ηεο EFG 

Δurobank (βιέπε ζηήιε 3, Πίλαθα 1-1) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμ. (1.5) ππνινγίδνπκε ηε κέζε 

εκεξήζηα απφδνζε ηεο κεηνρήο (     ) ζηα 0,13% .   

 

  

10

EFG

1

1 102       

      2,16

1

10

1

10

1
1,05 0,11

10

        0,13

j

j

R R

R R R



   

   









  

Με βάζε ινηπφλ ηε κέζε ηζηνξηθή απφδνζε       ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη βάζεη ηεο 

Δμ. (1.4), πξνθχπηεη ε αθφινπζε εκηίμηζη γηα ηελ ςπεπβάλλοςζα απόδοζη (    ) ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ   θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή  , δειαδή  

             1.6  
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1.3.2 Η Μέηπηζη ηος Δπενδςηικού Κινδύνος  

Γλσξίδνληαο ινηπφλ γηα ηε κεηνρή   ηηο παξειζνχζεο   (πεξηνδηθέο) επηηεπρζείζεο απνδφζεηο 

ηεο θαη έρνληαο ππνινγίζεη ηε κέζε επηηεπρζείζα απφδνζε     (γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νη απνδφζεηο) ν ζπλνιηθφο (επελδπηηθφο) θίλδπλνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηνρήο, ηαπηίδεηαη κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ   πεξηνδηθψλ απνδφζεσλ ηεο, ε νπνία  δχλαηαη 

λα ππνινγηζηεί απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:   

        
 

   
           

  
    1.7  

Όπνπ  

  : Ζ ηππηθή απφθιηζε ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο  .  

   : Ζ επιηεςσθείζα απόδοζη ηεο κεηνρήο   θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή  . 

   : Ζ κέζε επηηεπρζείζα απφδνζε ηεο κεηνρήο   θαηά ηελ πεξίνδν εθηίκεζεο.  

    Δθαξκφδνληαο ινηπφλ ηελ Δμ. (1.6) ζηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 1-1 πξνθχπηεη φηη ε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ 10 εκεξεζίσλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο EGF Eurobank, θαηά ηελ πεξίνδν 

2/1/2018 κέρξη ηηο 16/1/2018, είλαη 1,98%.  

Πίνακαρ 1-2: Τπολογιζμός ηοσ Ημερηζίοσ Κινδύνοσ  

Ημεπομηνία 
Απόδοζη (%) 

    
        

  

3/1/2018 (   ) -2,16 5,24 

4/1/2018(   ) 1,05 0,84 

5/1/2018(   ) 0,57 0,20 

8/1/2018       -1,14 1,62 

9/1/2018       0,23 0,01 

10/1/2018(   ) -0,81 0,88 

11/1/2018(   ) 4,65 20,44 

12/1/2018(   ) 1,11 0,96 

15/1/2018(   ) -2,09 4,92 

16/1/2018(    ) -0,11 0,06 
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1.3.3 Ππόβλετη ηος Δπενδςηικού Κινδύνος  

Οη ζσζηέο πξνβιέςεηο ηεο κειινληηθήο κεηαβιεηφηεηαο (ησλ απνδφζεσλ) ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ, ηνπο δηαρεηξηζηέο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ 

θίλδπλν θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ζηα ππφ δηαρείξηζε ραξηνθπιάθηα.  Σε απηή ηελ 

ελφηεηα θάλνπκε ιφγν γηα ηα ππνδείγκαηα πξφβιεςεο κεηαβιεηφηεηαο, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδνληαη ζε παξειζνληηθά δεδνκέλα θαη κεξηθά ζε κειινληηθά. 

 

Σηελ πξψηε θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ πξφβιεςεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο έρνπκε ην ζηαηηθφ θαη 

ην δπλακηθφ ππφδεηγκα. Όπσο ηνλίζακε, ν (ζπλνιηθφο) θίλδπλνο ηεο κεηνρήο   κεηξηέηαη απφ ηελ 

ηππηθή απφθιηζε (  ) ή ηε δηαθχκαλζε (  
 ) ησλ απνδφζεσλ ηεο . Σχκθσλα ινηπφλ κε ην ζηαηηθφ 

ππφδεηγκα ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο   ηζηνξηθέο επηηεπρζείζεο απνδφζεηο 

ηεο κεηνρήο  ,              , ε πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο κεηαβιεηφηεηαο     
 , γηα     

        ηζνχηαη κε ηελ ηζηνξηθή δηαθχκαλζε    
   ησλ απνδφζεσλ ηεο ελ ιφγσ κεηνρήο, 

δειαδή .  
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 1.8  

 

 

Ωζηφζν ε ππφζεζε πεξί κε κεηαβνιήο ηνπ κειινληηθνχ θηλδχλνπ δελ απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή 

ππφζεζε, θαζφηη πνιιέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη απνδφζεηο κηαο 

κεηνρήο, παξνπζηάδνπλ αιιαγέο ζηε κεηαβιεηφηεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Καη εάλ 

κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ δηαρξνληθά, ηφηε ην ζηαηηθφ ππφδεηγκα 

θαηαγξαθήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο δελ ζα κπνξεί λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηε κειινληηθή 

κεηαβιεηφηεηα.  

Ζ άκεζε ινηπφλ επέθηαζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ ππνδείγκαηνο, είλαη ην δπλακηθφ ππφδεηγκα 

ηζηνξηθήο κεηαβιεηφηεηαο, φπνπ ν πξνβιεπφκελνο επελδπηηθφο θίλδπλνο (κεηαβιεηφηεηα) 

εθηηκάηαη βάζεη ελφο θπιηνκέλνπ παξαζχξνπ ελφο ζηαζεξνχ αξηζκνχ ηζηνξηθψλ απνδφζεσλ 
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(Engle, 2001), φπσο γηα παξάδεηγκα 10 εκεξψλ.  

 

Σηε δεχηεξε θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ πξφβιεςεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο έρνπκε ηα ππνδείγκαηα 

ARCH θαη GARCH , ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα ησλ Engle (1982) θαη Bollerslev 

(1986), αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ARCH (1), ε κειινληηθή 

πξφβιεςε  ηεο κεηαβιεηφηεηαο,     
 , γηα             πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε 

ζρέζε  

 

    2

0 1 1

2ˆ
t ti U      1.9  

 

Τν ππφδεηγκα πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δμ. (1.9) επηηξέπεη ηε κειινληηθή (ππφ-ζπλζήθε) 

δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ                    ) λα 

επεξεάδεηαη απφ ην ηεηξάγσλν ηεο ςπεπβάλλοςζαρ απόδοζηρ (   ) ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ, θαηά 

ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν.  Βεβαίσο, ε ινγηθή επέθηαζε ηνπ ππνδείγκαηνο ARCH (1), 

ην νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δμ. (1.9), απνηειεί ην ππφδεηγκα ARCH(q), φπνπ ε κειινληηθή 

δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επεξεάδεηαη απφ ην ηεηξάγσλν ηεο 

ςπεπβάλλοςζαρ απόδοζηρ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο   πεξηφδνπο, δειαδή ζα έρνπκε   

    0

2 2

1

ˆ
p

j t jit

j

U   



   1.10  

 

Καη ε επέθηαζε ησλ ππνδεηγκάησλ ARCH είλαη ηα ππνδείγκαηα GARCH (Bollerslev, 1986). 

Γηα παξάδεηγκα, ην ππφδεηγκα GARCH (1,1) έρεη σο εμήο 

       
           

         
  1.11  

     Όπνπ     ,     ,      θαη         

 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε καο δείρλεη φηη ε ππφ-ζπλζήθε δηαθχκαλζε    
  θαηά ηελ πεξίνδν  , ηεο 

ηπραίαο κεηαβιεηήο   , εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο. Πξψηνλ, έλα ζηαζεξφ φξν   . 

Γεχηεξνλ, απφ εηδήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηφηεηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, 

δειαδή     
  (ν φξνο ARCH ηνπ ππνδείγκαηνο). Τξίηνλ, απφ ηελ πξφβιεςε ηεο ππν-ζπλζήθεο 

δηαθχκαλζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, δειαδή απφ ηε κεηαβιεηή      
  (ν φξνο GARCH 

ηνπ ππνδείγκαηνο). 
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1.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ  

 

1.4.1 Η Γιασπονική Δξέλιξη ηυν Αποδόζευν ηυν Α/Κ 

Σπλήζσο, ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο επίδνζεο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Α/Κ) γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ιζσςπή μοπθή αποηελεζμαηικόηηηαρ ηεο Θεσξίαο ηεο 

Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο (Efficient Market Theory). Σην πιαίζην απηφ ινηπφλ εμεηάδεηαη θαηά 

πφζνλ ε επίδνζε ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ μεπέξαζε, ζε πξνβιέςηκε βάζε, ηηο επηδφζεηο ηεο 

αγνξάο.  

Σην Σρήκα 3, παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο κέζεο απφδνζεο ζρεδφλ 1,500 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζηηο ΖΠΑ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1962-1992 (Carhart, 1997). 

Βιέπνπκε φηη ζε θάπνηα έηε (πεξίπνπ ζηα κηζά) ε κέζε απφδνζε ησλ Α/Κ μεπέξαζε εθείλε ηεο 

αγνξάο, αιιά εμίζνπ ζπρλά ζπλέβαηλε θαη ην αληίζεην.  

Βεβαίσο, ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο 

αγνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα κεηνρέο ρακεινχ βήηα (δειαδή ακπληηθέο) ή κεηνρέο κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ απνδφζεηο Α/Κ ρακειφηεξεο ηεο αγνξάο. Γηα 

ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ δηαθνξψλ, ε απφδνζε ηνπ θάζε Α/Κ ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε έλα 

ραξηνθπιάθην αλαθνξάο παξφκνησλ ηίηισλ. Απηή αθξηβψο ε πξνζαξκνγή έγηλε θαη ζηελ κειέηε 

ηνπ Carhart (1992), αιιά ην ζπκπέξαζκα παξέκεηλε ακεηάβιεην. Γειαδή ην κέζν Α/Κ είρε κηα 

κέζε απφδνζε, κεηά ηα έμνδα δηαρείξηζεο, ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλαθνξάο 

θαη πεξίπνπ ίδηα πξν εμφδσλ δηαρείξηζεο.  

 

σήμα 3: Η Γιατρονική Απόδοζη 1.493 Α/Κ ηων ΗΠΑ, 1962-1992 

Πηγή: Carhart (1997) 
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Καηφπηλ, ην Σρήκα 4 παξνπζηάδεη ηε κέζε απφδνζε κεηνρηθψλ Α/Κ (δειαδή θαιά 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ραξηνθπιαθίσλ) θαη ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε Wilshire 5000, θαηά ηελ 

πεξίνδν 1971-2010.  

Ο δείθηεο Wilshire 5000 είλαη έλαο, βάζεη αμίαο, ζηαζκηζκέλνο δείθηεο απνηεινχκελνο απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ 5.000 κεηνρέο δηαπξαγκαηεπφκελεο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο NYSE, 

NASDAQ θαη Amex. Ζ απφδνζε ηνπ δείθηε Wilshire 5000 απνηειεί έλα ρξήζηκν δείθηε 

αλαθνξάο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ επίδνζε επαγγεικαηηψλ 

δηαρεηξηζηψλ, θαζφηη ε απφδνζή ηνπ αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε κηαο απιήο παθηηικήρ 

επενδςηικήρ ζηπαηηγικήρ, δειαδή ηεο αγνξάο φισλ ησλ κεηνρψλ ηνπ δείθηε ζε πνζνζηά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε ζχλζεζε ηνπ. 

Δθ πξψηεο άπνςεο, ζπγθξίλνληαο ηηο επηδφζεηο ηνπ Wilshire 5000 ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ βιέπνπκε φηη ηα απνηέιεζκα είλαη απνγνεηεπηηθά γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ. Σπγθεθξηκέλα, φπσο παξαηεξνχκε απφ ην ζρήκα, 

ε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρηθψλ Α/Κ ήηαλ ρακειφηεξε ηεο απφδνζεο ηνπ δείθηε Wilshire 5000 

ζηα 24 απφ ηα 40 έηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1971-2010, θαζψο ε κέζε απφδνζε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε, θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν, ήηαλ 10,3%, ελψ ε αληίζηνηρε 

απφδνζε ηνπ κέζνπ κεηνρηθνχ Α/Κ ήηαλ 9,5%.  

 

σήμα 4: Η Μέζη Απόδοζη ζε Μεηοτικά Α/Κ και ζηον Γείκηη Wilshire 5000, 1970-2010 

Πηγή: Bodie et al (2013) 
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Θεσξεηηθά, ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε νη επαγγεικαηίεο δηαρεηξηζηέο ησλ Α/Κ λα είλαη ζε ζέζε 

λα μεπεξάζνπλ ηηο επηδφζεηο κηαο απιήο επελδπηηθήο επηινγήο αγνξάο θαη δηαθξάηεζεο. Βάζεη 

ησλ παξαπάλσ δπν ζρεκάησλ, θάηη ηέηνην δελ θάλεθε λα ζπκβαίλεη. Φπζηθά, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρνπλ θαινί θαη θαθνί δηαρεηξηζηέο θαη φηη νη θαινί κπνξνχλ κε ζπλέπεηα 

λα μεπεξλνχλ έλα ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε.  

 

 

1.4.2 Οι Δπιδόζειρ ηυν Ανηιζηαθμιζηικών Κεθαλαίυν (Hedge Funds) 

 

Μηα ζεκαληηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα Αληηζηαζκηζηηθά Κεθαιαία απνηειεί ε Center for 

International Securities & Derivatives Markets
6
 (CISDM) ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Μαζαρνπζέηεο ζην Amherst, ε νπνία δηαζέηεη δεθαεηή εκπεηξία ζε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά 

κε ηελ επίδνζε ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ. Άιιε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε 

TASS.  

Σε γεληθέο γξακκέο, ηα εκπεηξηθά επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ 

Κεθαιαίσλ, θαη ηε ζχγθξηζε απηψλ κε ηηο επηδφζεηο άιισλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ, δελ είλαη 

θαηεγνξεκαηηθά.  

Σπγθεθξηκέλα, ε κειέηε ησλ Ackermann et al. (1999) θαηέδεημε πςειέο επηδφζεηο ησλ 

Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ. Σηελ ίδηα κειέηε 

επίζεο βξέζεθε φηη ηα Αληηζηαζκηζηηθά Κεθάιαηα παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα, κε εμαίξεζε ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ επελδχνπλ  ζε 

δηεζλείο κεηνρέο.   

Σε άιιεο έξεπλεο σζηφζν, δελ εμαθξηβψζεθε μεθάζαξα φηη ε απφδνζε ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ 

Κεθαιαίσλ κπνξεί λα μεπεξάζεη απηή ηεο Αγνξάο ή ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Fung and 

Hsieh, 1997, Agarwal et al., 2003).   Οκνίσο, ζηηο κειέηεο ησλ Liang (1999) θαη Capocci and 

Nevolo (2005) βξέζεθε φηη νη επηδφζεηο ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ μεπέξαζαλ 

δηάθνξνπο δείθηεο ηεο αγνξάο, σζηφζν ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα απφ παξφκνηεο κειέηεο ησλ 

Ackermann et al. (1999) θαη Agarwal and Naik (2004) ήηαλ αληηθαηηθά.  

                                                
6 Κέληξν γηα Γηεζλείο Κηλεηέο Αμίεο & Αγνξέο Παξαγψγσλ 
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Τέινο, ζε νξηζκέλεο  έξεπλεο (Ackermann et al. 1999, Goetzmann and Ibbotson, 1999, 

Edwards and Caglayan, 2001) έρεη ηεθκεξησζεί κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ακνηβήο 

παξαθίλεζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ελφο Αληηζηαζκηζηηθνχ Κεθαιαίνπ εγείξνληαη αξθεηά 

δεηήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε (Stulz, 2007) πξνθεηκέλνπ ε αμηνιφγεζε λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε.  

Πξψηνλ, ζηα δείγκαηα κε ηηο απνδφζεηο ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ εκθαλίδεηαη κηα 

κεξνιεςία (πξνο ηα άλσ), θαζψο ζηηο δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

δεδνκέλα κφλν γηα ηηο επηδφζεηο Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ, ηα νπνία εζεινληηθψο 

δεκνζηνπνίεζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνπο ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο. Έρεη δε δηαπηζησζεί φηη ην 

εχξνο ηεο εθηίκεζεο απηήο ηεο κεξνιεςίαο κπνξεί λα θπκαίλεηαη, εηεζίσο, κεηαμχ 100 κνλάδσλ 

(Ackerman et al. 1999) θαη 400 κνλάδσλ βάζεο (Malkiel and Saha, 2005).   

Γεχηεξνλ, κηα νξζή εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ελφο Αληηζηαζκηζηηθνχ Κεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεη ηελ απφδνζε ηνπ βάζεη ησλ εθζέζεσλ ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο επελδπηηθνχο 

θηλδχλνπο, θαζφηη ε έθζεζε ζην θίλδπλν αγνξάο ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη 

πνιχ θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Οη Boasson and Boasson (2012) εμέηαζαλ ηνλ θίλδπλν θαη ηελ απφδνζε ησλ Αληηζηαζκηθψλ 

Κεθαιαίσλ. Σπγθεθξηκέλα, εμέηαζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηηο δψδεθα θχξηεο επελδπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηα Αληηζηαζκηζηηθά Κεθάιαηα, κεηξψληαο παξάιιεια 

ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο θαη ηηο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θίλδπλν απνδφζεηο ηνπο. Τα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη θαηά κέζν φξν νη απνδφζεηο ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ 

Κεθαιαίσλ έρνπλ ζρεηηθά ρακειή ζπζρέηηζε κε απηή ηεο αγνξάο θαη, άξα, νη επελδχζεηο ζε 

θεθάιαηα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο επθαηξίεο 

γηα δηαθνξνπνίεζε. 

 

 

1.4.3 Οι Δπιδόζειρ ηυν Ιδιυηικών Κεθαλαίυν Δπισειπημαηικών ςμμεηοσών (Private 

Equity Funds) 

Μηα ζεκαληηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε ελφο 

Ιδιυηικού Κεθαλαίος Επισειπημαηικών ςμμεηοσών (ΗΚΔΣ) είλαη ε Venture Thomson Economics 

(TVE), ε νπνία πεξηέρεη ηα πνζά θαη εκεξνκελίεο φισλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (απφ θαη πξνο ηνπο 
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επελδπηέο), θαζψο θαη ηηο ΚΑΠ (Καζαξέο Παξνχζεο Αμίεο) ζε ηξηκεληαία βάζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1980-2003 (Kaplan and Schoar, 2005). Οη ηακεηαθέο ξνέο αλαθέξνληαη ζε 

πνζά κεηά ηηο ακνηβέο ησλ Οκφξξπζκσλ Δηαίξσλ. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε βάζε πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΗΚΔΣ, φπσο ην κέγεζνο θαη νη ηνκείο εζηίαζεο 

ησλ επελδχζεσλ (Jones and Rhodes-Kropf, 2003). 

 

Ωζηφζν ε πην εθηεηακέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα Ηδησηηθά Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Σπκκεηνρψλ είλαη ε Preqin, ε νπνία μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2003 παξέρνληαο, αξρηθά, 

δεδνκέλα γηα 1.086 ΗΚΔΣ. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2013 ν αξηζκφο ησλ Τακείσλ πνπ 

πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε βάζε ήηαλ 6.572, πνζφ πνπ αληηπξνζψπεπε πάλσ απφ ην 

70% φισλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ ηζηνξηθά απφ ηα ΗΚΔΣ.  

Τα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ ΗΚΔΣ πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηεο Preqin κέζσ 

δηαθφξσλ πεγψλ θαη κέζσλ. Σπγθεθξηκέλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ  

ζεζκηθνχο επελδπηέο (Preqin, 2013). Δπίζεο, ε Preqin αληιεί ηα δεδνκέλα ηεο απφ δηάθνξεο 

άιιεο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεκφζησλ εθζέζεσλ, ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη, 

δεηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο πνπ είλαη εηζεγκέλνη ζε θάπνηα 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.  

 

Οη Ljungqvist and Richardson (2003) κειέηεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο ζε ΗΚΔΣ ζηηο ΖΠΑ. Ο ζπγθεθξηκέλνο επελδπηήο είρε 

επελδχζεη ζε 73 Τακεία απφ ην 1981 έσο ην 1993. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

Δζσηεξηθφ Βαζκφ Απφδνζεο (ΔΒΑ) επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, σο θχξην κέηξν ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ Τακείνπ, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε 

θαη ην αθξηβέο ρξνληθφ πξνθίι ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δηαλνκψλ θαη  εμαηξψληαο ηα 

δεδνπιεπκέλα έμνδα  θαη ηα έμνδα δηαρείξηζεο, δηαπίζησζαλ φηη ηα ΗΚΔΣ πέηπραλ 

ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 5% κε 8%  εηεζίσο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ησλ ΗΚΔΣ 

ζπλνιηθά. Δπίζεο, νη ζπγγξαθείο δηαπίζησζαλ φηη ν βαζηθφο παξάγνληαο πίζσ απφ ηηο πςειέο 

ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο ήηαλ ην πξψηκν ρξνλνδηάγξακκα ησλ επελδχζεσλ.  

Οη Kaplan and Schoar (2005) κειέηεζαλ ηελ απφδνζε 746 ΗΚΔΣ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 1980-1997. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Τακείσλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα εμήο ηέζζεξα κέηξα θαηαγξαθήο ηεο απφδνζεο ζε ηξηκεληαία βάζε: (α) ηνλ 
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Δζσηεξηθφ Βαζκφ Απφδνζεο (IRR), (β) ηελ Αζξνηζηηθή Σπλνιηθή Αμία πξνο ηελ αμία ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ (TVPI), (γ) ηε Σπλνιηθή Αμία ηνπ δηαλεκεκέλνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ (DPI) θαη (δ) ηηο Τακεηαθέο Δηζξνέο θαη Δθξνέο πξνο θαη απφ θάζε Τακείν. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη απνδφζεηο ηνπ κέζνπ Τακείνπ ήηαλ 

ίζεο κε εθείλεο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε S&P500, ελψ ε ζηαζκηζκέλε βάζεη ηνπ χςνπο ησλ 

δεζκεπκέλσλ θεθαιαίσλ απφδνζεο ησλ ΗΚΔΣ ήηαλ πςειφηεξε ηνπ S&P500.   

 

Ο Anson (2007) ζηε κειέηε ηνπ ζπλέθξηλε ηηο απνδφζεηο ησλ ΗΚΔΣ κε ρξεκαηηζηεξηαθέο 

απνδφζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1985-2005. Σπγθεθξηκέλα, ν ζπγγξαθέαο παιηλδξφκεζε ηηο 

ηξηκεληαίεο απνδφζεηο ησλ VC (Κεθαιαίσλ Υςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ) θαη ησλ LBOs, 

σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, κε ηηο απνδφζεηο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ Nasdaq, Russell 

1000, Russell 2000 θαη S&P500 σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Τα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

έδεημαλ φηη νη απνδφζεηο ησλ ΗΚΔΣ επεξεάζηεθαλ απφ πξνεγνχκελεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

απνδφζεηο, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη πεξίπνπ έλα έηνο πξνθεηκέλνπ νη φπνηεο 

εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά λα επεξεάζνπλ θαη ηελ αγνξά ησλ ΗΚΔΣ.  

Οη Metrick and Yasuda (2010) εμέηαζαλ 238 ΗΚΔΣ, εθ ησλ  νπνίσλ 94 ήηαλ κεθάλαια ςτηλού 

επισειπημαηικού κινδύνος (Venture Capital, VC) θαη 144 ήηαλ Κεθάιαηα ηχπνπ BO. Σπλνιηθά, 

πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα απηψλ ησλ Κεθαιαίσλ επηθεληξψζεθε ζε επελδχζεηο εληφο ησλ  

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ ππφινηπσλ Κεθαιαίσλ εζηίαζε ζηηο επελδχζεηο 

ζην ρψξν ηεο Δπξψπεο. Ζ δηάκεζνο ηηκή ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ελφο VC ήηαλ $225 

εθαη. ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ηα BO ήηαλ $600 εθαη.  

 

 Σχκθσλα κε ηε ζρεηηθή έθδνζε ηεο Preqin (2013), απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 κέρξη θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ε κέζε εηήζηα απφδνζε (δειαδή ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο ηνπο) 

ησλ LBOs  (ε δηάκεζε θαηεγνξία απηψλ) μεθίλεζε απφ ην 24% θαη θαηέιεμε ιίγν ρακειφηεξα 

απφ ην 10%. Ζ αληίζηνηρε απφδνζε ησλ VC ήηαλ πεξίπνπ 5%. Δπίζεο, ζηελ ίδηα κειέηε 

δηαθαίλεηαη θαη ε θπθιηθφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ ΗΚΔΣ, ηδίσο ησλ venture capital θαηά ηε θάζε 

ηεο αλφδνπ θαη ηεο θαζφδνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, θαη ησλ LBOs ζηα κέζα θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000.  

Όζνλ αθνξά ζηελ πξναλαθεξζείζα θπθιηθφηεηα ησλ ΗΚΔΣ, θαηά ηνπο Sensoy and Robinson 

(2011), νη θχθινη ησλ VC, ζε γεληθέο γξακκέο, θαζξεπηίδνπλ απηνχο ησλ νξγαλσκέλσλ 
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ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ θαη αγνξψλ ρξένπο, ε δε πην πξφζθαηε θάζε αλφδνπ θαη θαζφδνπ 

απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ΗΚΔΣ ζπλέπεζε κε ηηο αληίζηνηρεο θάζεηο ηεο επνρήο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απφ 

ηελ άιιε, ε θάζε αλφδνπ ησλ LBOs, ε νπνία ζεκεηψζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, 

ζπλέπεζε κε πςειέο ρξεκαηηζηεξηαθέο απνηηκήζεηο θαη κε ρακειφ θφζηνο ρξένπο θαη έιαβε 

ηέινο κε ηελ επέιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο χθεζεο ηεο πεξηφδνπ 

2007-2009.  
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2 ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

2.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

Τα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία έρνπλ αληιεζεί απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο (ΔΚΤ), είλαη κεληαία, θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν Γεθέκβξηνο 2008- 

Φεβξνπάξηνο 2019 θαη αθνξνχλ ζε ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ- Ακνηβαία Κεθάιαηα (Mutual Funds), Ακνηβαία Κεθάιαηα Κιεηζηνχ Τχπνπ (Closed-

end Funds), Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real Estate Funds) θαη Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο 

Κηλδχλνπ (Hedge Funds)- ζε έλα επηιεγκέλν αξηζκφ ρσξψλ. 

Οη ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη γηα θάζε κηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ είλαη νη εμήο:  

 Αμοιβαία Κεθάλαια (19 ρψξεο): Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, 

Δζζνλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Κχπξνο, Λεπθνξσζία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, 

Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Σινβελία, Σινβαθία θαη Φηλιαλδία.  

 Αμοιβαία Κεθάλαια Κλειζηού Σύπος (11 ρψξεο): Διιάδα, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, 

Κχπξνο, Λεπθνξσζία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Οιιαλδία θαη 

Πνξηνγαιία.  

 Κεθάλαια Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ (12 ρψξεο): Γεξκαλία, Διιάδα, Δζζνλία, Ηξιαλδία, 

Ηηαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Σινβαθία θαη 

Φηλιαλδία.  

 Κεθάλαια Ανηιζηάθμιζηρ Κινδύνος (11 ρψξεο): Απζηξία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κχπξνο, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Οιιαλδία θαη 

Φηλιαλδία.  

 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κηαο ρψξαο ζην δείγκα είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

παξαηεξήζεσλ λα μεπεξλά ηηο 100. Ωο εθ ηνχηνπ, νη απνθιεηζζείζεο ρψξεο γηα θάζε θαηεγνξία 

επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ σο εμήο:  

 Αμοιβαία Κεθάλαια Κλειζηού Σύπος (8 ρψξεο): Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηζπαλία, Σινβελία, Σινβαθία θαη Φηλιαλδία.  
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 Κεθάλαια Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ (8 ρψξεο): Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Κχπξνο, 

Λεπθνξσζία, Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη Σινβελία.  

 Κεθάλαια Ανηιζηάθμιζηρ Κινδύνος (6 ρψξεο): Δζζνλία, Διιάδα, Λεπθνξσζία, 

Πνξηνγαιία, Σινβελία θαη Σινβαθία.  

 

2.1.1 ηοισεία Πεπιγπαθικήρ ηαηιζηικήρ για ηα Αμοιβαία Κεθάλαια  

Σηνλ Πίλαθα 2-1 παξνπζηάδνπκε ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά αλαθνξηθά κε ηηο 

απνδφζεηο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζε 19 εμεηαδφκελεο ρψξεο, ρξεζηκνπνηψληαο κεληαία 

δεδνκέλα θαηά ηε πεξίνδν 12/2008 έσο θαη 02/2019. Όινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απνδφζεηο ησλ ηηκψλ ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. 

Σε 15 απφ ηηο 19 εμεηαδφκελεο ρψξεο, ε κέζε κεληαία απφδνζε ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 

ήηαλ ζεηηθή ελψ ζε 4 ρψξεο (Δζζνλία, Διιάδα, Λεηνλία, θαη Πνξηνγαιία) ε αληίζηνηρε απφδνζε 

ήηαλ αξλεηηθή. Καηφπηλ, ε ρψξα ηεο νπνίαο ηα Α/Κ πέηπραλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ήηαλ ε 

Κχπξνο κε κέζε κελαία απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,76%, ελψ ε ρψξα ηεο νπνίαο ηα Α/Κ είραλ 

ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ήηαλ ε Διιάδα κε ηε κέζε κελαία απφδνζε ησλ Α/Κ ηεο λα 

δηακνξθψλεηαη ζην -0,45%.   

Δπίζεο, γηα ηελ Μάιηα νη απνδφζεηο ησλ Α/Κ ηεο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα 

ηεο ηάμεσο ηνπ 17,79%, αιιά θαη ην πςειφηεξν εχξνο
7
. Αληίζεηα, ε ρψξα ηεο νπνίαο νη 

απνδφζεηο ησλ Α/Κ είραλ ηε ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ήηαλ ε Ηξιαλδία κε κέζε ηζηνξηθή 

κεηαβιεηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 3,49%.   

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ απνδφζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή JB, ησλ 

Jarque and Bera (1980), ε νπνία εθηηκάηαη σο αθνινχζσο:   

   
 

 
    

      

 
   

 

Όπνπ,   ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ,   ν ζπληειεζηήο θχξησζεο θαη   ν ζπληειεζηήο 

ζπκκεηξίαο ησλ δεδνκέλσλ. Δάλ ε πξαγκαηηθή θαηαλνκή είλαη ζπκκεηξηθή κε ζπληειεζηή 

θχξησζεο     , δειαδή ε θαηαλνκή είλαη θαλνληθή, ηφηε ε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ JB αθνινπζεί 

ηελ θαηαλνκή  -ηεηξάγσλν κε 2 βαζκνχο ειεπζεξίαο. Σε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ε θξηηηθή 

ηηκή είλαη            (Κάηνο, 2004). Δάλ ινηπφλ ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο JB είλαη κεγαιχηεξε 

                                                
7 Τν εχξνο (range) κηαο κεηαβιεηήο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο μεγαλύηεπηρ θα μικπόηεπηρ ηηκήο ηεο. 
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ηεο θξηηηθήο ηηκήο (5,99), ηφηε, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηε 

κεδεληθή ππφζεζε πεξί θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε θαηαλνκή ησλ 

απνδφζεσλ δελ είλαη θαλνληθή.  

 

Απφ ηα δεδνκέλα ινηπφλ ηνπ Πίλαθα 2-1, βιέπνπκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Jarque-Bera, 

αλαθνξηθά κε ηηο κέζεο κεληαίεο απνδφζεηο ησλ Α/Κ αλά ρψξα είλαη πνιχ πςειή νπφηε 

απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε πεξί θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ παξαπάλσ απνδφζεσλ αλά 

ρψξα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Διιάδαο, φπνπ ε θαηαλνκή ησλ κεληαίσλ 

απνδφζεσλ ησλ Α/Κ ηεο θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή.  

 

 

Πίνακαρ 2-1: Πεπιγπαθικά Σηαηιζηικά Αμοιβαίυν Κεθαλαίυν ανά Φώπα  

 ΑΤ ΒΔΛ ΚΤΠ ΔΘ ΦΙΝ ΓΑΛ ΓΔΡ ΔΛΛ ΙΡΛ ΙΣΑ 

 Μέζη Σιμή 0,0078 0,0091 0,0176 -0,0036 0,0131 0,0042 0,0073 -0,0045 0,0139 0,0046 
 Γιάμεζη Σιμή 0,0120 0,0172 0,0037 0,0123 0,0116 0,0063 0,0115 0,0000 0,0164 0,0089 
 Μέγιζηη 0,1106 0,1443 0,7242 0,2358 0,1803 0,1012 0,1175 0,1843 0,1047 0,1249 
 Δλάτιζηη -0,1991 -0,2547 -0,2286 -0,9589 -0,1589 -0,1029 -0,1449 -0,2534 -0,0959 -0,1482 
 Σσπ.Αποκλ. 0,0472 0,0579 0,1079 0,1085 0,0461 0,0350 0,0394 0,0817 0,0349 0,0404 
 Skewness -0,96 -0,96 3,38 -5,62 -0,17 -0,25 -0,68 -0,38 -0,42 -0,44 
 Kurtosis 5,69 6,16 20,54 50,60 5,14 3,28 5,34 3,33 4,41 4,55 

           
 Jarque-Bera 55,55 69,52 1.795,80 12.159,57 23,78 1,69 37,05 3,50 13,66 16,26 
 Πιθανόηηηα 
(p) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,17 0,00 0,00 

 Παραηηρήζεις 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

 

 ΛΑΣ ΛΙΘ ΛΟΤΞ ΜΑΛ ΟΛΛ ΠΟΡ ΛΚ ΛΒ ΙΠ 

 Μέζη Σιμή -0,0041 0,0063 0,0106 0,0147 0,0164 -0,0013 0,0173 0,0049 0,0100 
 Γιάμεζη Σιμή 0,0000 0,0203 0,0131 0,0009 0,0100 -0,0012 0,0128 0,0078 0,0132 
 Μέγιζηη 0,2007 0,2436 0,1195 0,9372 0,9044 0,1235 0,1816 0,0891 0,0914 
 Δλάτιζηη -0,4055 -0,4661 -0,1222 -0,7602 -0,1044 -0,1343 -0,1405 -0,1001 -0,1142 
 Σσπ.Αποκλ. 0,0892 0,0933 0,0375 0,1779 0,0878 0,0439 0,0508 0,0351 0,0405 
 Skewness -0,71 -1,17 -0,50 1,14 8,54 -0,35 0,24 -0,58 -0,71 
 Kurtosis 5,89 8,10 4,66 13,87 87,44 3,98 4,29 3,90 3,80 

          

 Jarque-Bera 47,10 160,07 19,10 626,94 37.724,71 7,41 9,72 10,97 13,48 
 Πιθανόηηηα (p) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 
 Παραηηρήζεις 109 122 122 122 122 122 122 122 122 

 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2 
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σήμα Α-1: Οι Αποδόζεις ηων Αμοιβαίων Κεθαλαίων ανά Υώρα 

 

  Καηφπηλ, ν Πίλαθαο 2-2 δείρλεη ηε κήηξα ζπζρεηίζεσλ ησλ κεληαίσλ απνδφζεσλ πνπ πέηπραλ 

ηα Α/Κ αλά ρψξα. Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπζρέηηζεο (0,8299) ησλ απνδφζεσλ ησλ 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ είλαη ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία, ελψ νη ρψξεο κε ηνλ αληίζηνηρν κηθξφηεξν 

ζπληειεζηή (0,0531) είλαη ε Ηζπαλία θαη ε Μάιηα. Δπίζεο, θξίλνληαο απφ ηελ ηηκή p ησλ 

ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη 128 ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο, απφ ηνπο 171, είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 75% πεξίπνπ. Ωο εθ ηνχηνπ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη απνδφζεηο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ησλ εμεηαδφκελσλ 

ρσξψλ ζρεηίδνληαη ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ κεηαμχ ηνπο.   

 

Πίνακαρ 2-2: Μήηπα Σςζσεηίζευν ηυν Αποδόζευν ηυν Αμοιβαίυν Κεθαλαίυν 

  ΑΤ ΒΔΛ ΚΤΠ ΔΘ ΦΙΝ ΓΑΛ ΓΔΡ ΔΛΛ ΙΡΛ ΙΣΑ 

ΑΤ 1 0,8347* 0,2162* 0,2306* 0,9038* 0,8845* 0,9149* 0,5662* 0,7516* 0,8166* 

ΒΔΛ 0,8347* 1 0,2041* 0,1813* 0,8214* 0,826* 0,8484* 0,5336* 0,757* 0,7678* 

ΚΤΠ 0,2162* 0,2041* 1 0,0268 0,1174 0,1722 0,1877 0,14 0,0809 0,1006 

ΔΘ 0,2306* 0,1813 0,0268 1 0,2328* 0,2335* 0,1944* 0,1664 0,1849 0,1464 

ΦΙΝ 0,9038* 0,8214* 0,1174 0,2328* 1 0,8899* 0,884* 0,611* 0,7708* 0,8564* 

ΓΑΛ 0,8845* 0,826* 0,1722 0,2335* 0,8899* 1 0,9226* 0,631* 0,7269* 0,8699* 

ΓΔΡ 0,9149* 0,8484* 0,1877 0,1944* 0,884* 0,9226* 1 0,6089* 0,7728* 0,8564* 
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ΔΛΛ 0,5662* 0,5336* 0,14 0,1664 0,611* 0,631* 0,6089* 1 0,3442* 0,6197* 

ΙΡΛ 0,7516* 0,757* 0,0809 0,1849 0,7708* 0,7269* 0,7728* 0,3442* 1 0,6993* 

ΙΣΑ 0,8166* 0,7678* 0,1006 0,1464 0,8564* 0,8699* 0,8564* 0,6197* 0,6993* 1 

ΛΑΣ 0,4255* 0,3844* -0,1553 0,1825 0,4734* 0,4693* 0,4976* 0,2742* 0,4266* 0,4289* 

ΛΙΘ 0,547* 0,4225* -0,0356 0,2612* 0,5143* 0,5355* 0,5246* 0,4807* 0,3623* 0,4998* 

ΛΟΤΞ 0,9147* 0,8434* 0,192* 0,189* 0,9162* 0,893* 0,9235* 0,534* 0,853* 0,8507* 

ΜΑΛ -0,018 0,1589 0,0188 0,0623 -0,0186 -0,0005 -0,0077 0,076 0,1199 -0,0263 

ΟΛΛ 0,8344* 0,7919* 0,2167* 0,1414 0,7935* 0,8011* 0,8436* 0,4236* 0,7944* 0,7231* 

ΠΟΡ 0,7632* 0,733* 0,0199 0,1812 0,7969* 0,815* 0,7992* 0,6207* 0,6613* 0,7635* 

ΛΚ 0,3474* 0,3151* 0,126 0,0683 0,3432* 0,332* 0,3702* 0,2169* 0,1661 0,2831* 

ΛΒ 0,8283* 0,8196* 0,1204 0,1613 0,8179* 0,8572* 0,8613* 0,5176* 0,8041* 0,7726* 

ΙΠ 0,6824* 0,6753* 0,1667 0,165 0,7026* 0,8299* 0,7812* 0,6288* 0,5719* 0,7659* 

 

  ΛΑΣ ΛΙΘ ΛΟΤΞ ΜΑΛ ΟΛΛ ΠΟΡ ΛΚ ΛΒ ΙΠ 

ΑΤ 0,4255* 0,547* 0,9147* -0,018 0,8344* 0,7632* 0,3474* 0,8283* 0,6824* 

ΒΔΛ 0,3844* 0,4225* 0,8434* 0,1589 0,7919* 0,733* 0,3151* 0,8196* 0,6753* 

ΚΤΠ -0,1553 -0,0356 0,192* 0,0188 0,2167* 0,0199 0,126 0,1204 0,1667 

ΔΘ 0,1825 0,2612* 0,189* 0,0623 0,1414 0,1812 0,0683 0,1613 0,165 

ΦΙΝ 0,4734* 0,5143* 0,9162* -0,0186 0,7935* 0,7969* 0,3432* 0,8179* 0,7026* 

ΓΑΛ 0,4693* 0,5355* 0,893* -0,0005 0,8011* 0,815* 0,332* 0,8572* 0,8299* 

ΓΔΡ 0,4976* 0,5246* 0,9235* -0,0077 0,8436* 0,7992* 0,3702* 0,8613* 0,7812* 

ΔΛΛ 0,2742* 0,4807* 0,534* 0,076 0,4236* 0,6207* 0,2169* 0,5176* 0,6288* 

ΙΡΛ 0,4266* 0,3623* 0,853* 0,1199 0,7944* 0,6613* 0,1661 0,8041* 0,5719* 

ΙΣΑ 0,4289* 0,4998* 0,8507* -0,0263 0,7231* 0,7635* 0,2831* 0,7726* 0,7659* 

ΛΑΣ 1 0,3744* 0,5016* 0,0544 0,3101* 0,4402* 0,2885* 0,4766* 0,4546* 

ΛΙΘ 0,3744* 1 0,5229* -0,036 0,4119* 0,4702* 0,1361 0,4972* 0,5114* 

ΛΟΤΞ 0,5016* 0,5229* 1 -0,0331 0,8618* 0,803* 0,3284ω 0,9063* 0,7321* 

ΜΑΛ 0,0544 -0,036 -0,0331 1 0,0354* -0,0136 0,1077 0,0223 0,0531* 

ΟΛΛ 0,3101* 0,4119* 0,8618* 0,0354 1 0,6732* 0,2725* 0,8033* 0,6423* 

ΠΟΡ 0,4402* 0,4702* 0,803* -0,0136 0,6732* 1 0,2213* 0,7843* 0,6956* 

ΛΚ 0,2885* 0,1361 0,3284* 0,1077 0,2725* 0,2213* 1 0,254* 0,2929* 

ΛΒ 0,4766* 0,4972* 0,9063* 0,0223 0,8033* 0,7843* 0,254* 1 0,7151* 

ΙΠ 0,4546* 0,5114* 0,7321* 0,0531 0,6423* 0,6956* 0,2929* 0,7151* 1 

 

Σημείυζη: *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο ζημανηικόηηηας 5%. Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-

2019Μ2 
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2.1.2 ηοισεία Πεπιγπαθικήρ ηαηιζηικήρ για ηα Α/Κ Κλειζηού Σύπος 

Σηνλ Πίλαθα 2-3 παξαηίζεληαη ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά αλαθνξηθά κε ηηο απνδφζεηο 

ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Κιεηζηνχ Τχπνπ ζε 11 εμεηαδφκελεο ρψξεο.  

Παξαηεξνχκε φηη ζηηο 9 απφ ηηο 11 εμεηαδφκελεο ρψξεο, ε κέζε κεληαία απφδνζε ησλ 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Κιεηζηνχ Τχπνπ ήηαλ ζεηηθή ελψ ζε 2 ρψξεο (Κχπξνο θαη Ηξιαλδία) ε 

αληίζηνηρε απφδνζε ήηαλ αξλεηηθή. Τα Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ πέηπραλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο 

γηα ηε Ληζνπαλία κε κέζε κελαία απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,52%, ελψ ε ρψξα ηεο νπνίαο ηα 

Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ είραλ ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ήηαλ ε Ηξιαλδία έρνληαο κέζε κελαία 

απφδνζε χςνπο -1,38%.   

 Γηα ηε Λεηνλία νη απνδφζεηο ησλ Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 54,26%, αιιά θαη ην πςειφηεξν εχξνο. Αληίζεηα, ε ρψξα ηεο 

νπνίαο νη απνδφζεηο είραλ ηε ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 7,3% ήηαλ ε 

Οιιαλδία. Αθφκε, απφ ηελ ηηκή ηεο ζηαηιζηικήρ Jarque-Bera, βιέπνπκε φηη ζε θακία ρψξα ε 

θαηαλνκή ησλ κεληαίσλ απνδφζεσλ ησλ Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ δελ είλαη θαλνληθή.  

 

Πίνακαρ 2-3: Πεπιγπαθικά Σηαηιζηικά Αμοιβαίυν Κεθαλαίυν Κλειζηού Τύπος ανά Φώπα  

 ΚΤΠ ΔΘ ΔΛΛ ΙΡΛ ΙΣΑ ΛΑΣ ΛΙΘ ΛΟΤΞ ΜΑΛ ΟΛΛ ΠΟΡ 

 Μέζη Σιμή -0,0073 0,0156 0,0090 -0,0138 0,0165 0,0445 0,0452 0,0265 0,0185 0,0158 0,0155 
 Γιάμεζη Σιμή -0,0054 0,0152 0,0000 0,0084 0,0000 0,0000 0,0000 0,0037 0,0000 0,0084 0,0000 
 Μέγιζηη 0,3154 0,4144 0,6436 0,3635 1,3183 2,6391 1,0986 1,0728 2,2842 0,5050 1,2589 
 Δλάτιζηη -0,4754 -0,4400 -0,2615 -2,5559 -0,2717 -3,9187 -0,5596 -0,1610 -1,9459 -0,2307 -0,2416 
 Σσπ.Αποκλ. 0,0815 0,0884 0,1121 0,2620 0,1293 0,5426 0,1602 0,1089 0,3966 0,0730 0,1233 
 Skewness -0,85 -1,21 2,08 -7,77 8,46 -1,90 2,86 7,48 1,48 3,27 8,54 
 Kurtosis 13,90 14,58 13,29 74,71 86,12 34,24 21,24 71,43 22,59 22,37 86,50 

            
 Jarque-Bera 619,14 711,05 627,01 27.363,64 36.573,87 4.498,64 1.857,40 24.937,99 1.994,35 2.123,45 36.920,77 
 Πιθανόηηηα 
(p) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Παραηηρήζεις  122  122  122  122  122  109  122  122  122  122  122 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2 
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σήμα Α-2: Οι Αποδόζεις ηων Αμοιβαίων Κεθαλαίων Κλειζηού Σύποσ ανά Υώρα 

 

     Σηε ζπλέρεηα, ν Πίλαθαο 2-4 παξνπζηάδεη ηε κήηξα ζπζρεηίζεσλ ησλ κεληαίσλ απνδφζεσλ 

πνπ πέηπραλ ηα Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ αλά ρψξα. Ο πςειφηεξνο βαζκφο ζπζρέηηζεο (0,8414) ησλ 

απνδφζεσλ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Κιεηζηνχ Τχπνπ αθνξά ζηηο ρψξεο Πνξηνγαιία θαη 

Λνπμεκβνχξγν. Αληίζηνηρα, νη ρψξεο κε ην ρακειφηεξν βαζκφ ζπζρέηηζεο (-0,1615) είλαη ε 

Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα. Οη απνδφζεηο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Κιεηζηνχ Τχπνπ ησλ 

ρσξψλ πνπ εμεηάδνληαη δελ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο δηφηη κφλν 10 ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο, απφ ηνπο 55, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

 

Πίνακαρ 2-4: Μήηπα Σςζσεηίζευν ηυν Αποδόζευν ηυν Αμοιβαίυν Κεθαλαίυν Κλειζηού Τύπος 

 ΚΤΠ ΔΘ ΔΛΛ ΙΡΛ ΙΣΑ ΛΑΣ ΛΙΘ ΛΟΤΞ ΜΑΛ ΟΛΛ ΠΟΡ 

ΚΤΠ  1,0000           

ΔΘ -0,0943 1          

ΔΛΛ -0,1785  0,0285 1         

ΙΡΛ -0,0177  0,0463 -0,2187* 1        

ΙΣΑ  0,0983 -0,0332 -0,0933  0,1268 1       

ΛΑΣ -0,0445  0,0323 -0,0340  0,6239*  0,0205 1      

ΛΙΘ  0,1571 -0,0355  0,1501  0,0368  0,1060 -0,0838 1     

ΛΟΤΞ  0,1666  0,0477 -0,1413  0,1603  0,8510*  0,0177  0,0979 1    

ΜΑΛ  0,0341 -0,0102 -0,0177 -0,0076 -0,0146  0,0657  0,1215  0,0332 1   

ΟΛΛ  0,0909  0,0275  0,1172 -0,6077*  0,3272* -0,5011* -0,0758  0,3284* -0,0133 1  
ΠΟΡ  0,1860  0,0267 -0,1615  0,1255  0,8256*  0,0049  0,0965  0,8414* -0,0233  0,3106* 1 

Σημείυζη: *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο ζημανηικόηηηας 5%. Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2 
 

 

 

2.1.3 ηοισεία Πεπιγπαθικήρ ηαηιζηικήρ για ηα Κεθάλαια Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ 

Σηνλ Πίλαθα 2-5 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδφζεηο ησλ 

Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real-Estate Funds) ζε 12 εμεηαδφκελεο ρψξεο.  
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Ζ ρψξα ηεο νπνίαο ηα Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε επίδνζε 

ήηαλ ε Ληζνπαλία κε κέζε κελαία απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,85%, ελψ ε ρψξα κε ηηο ρεηξφηεξεο 

επηδφζεηο ήηαλ ε Γεξκαλία, κε ηε κέζε κελαία απφδνζε -0,49%. Σηηο 10 απφ ηηο 12 

εμεηαδφκελεο ρψξεο, ε κέζε κεληαία απφδνζε ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ήηαλ 

ζεηηθή ελψ ζε 2 ρψξεο (Γεξκαλία θαη Πνξηνγαιία) ε αληίζηνηρε απφδνζε ήηαλ αξλεηηθή.  

  Γηα ηε Λεηνλία νη κεληαίεο απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο παξνπζίαζαλ ηε 

κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα, ε νπνία δηακνξθψζεθε ζην 30,55%, αιιά θαη ην πςειφηεξν εχξνο. 

Αληίζεηα, ε Πνξηνγαιία κε κέζε ηζηνξηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 4,82%, ήηαλ ε ρψξα 

φπνπ νη κεληαίεο απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηεο εκθάληζαλ ηε ρακειφηεξε 

κεηαβιεηφηεηα.  

Πίνακαρ 2-5: Πεπιγπαθικά Σηαηιζηικά ηυν Κεθαλαίυν Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ ανά Φώπα  

 ΔΘ ΦΙΝ ΓΔΡ ΔΛΛ ΙΡΛ ΙΣΑ ΛΔΣ ΛΙΘ ΛΟΤΞ ΟΛΛ ΠΟΡ ΛΚ 

 Μέζη Σιμή 0,0196 0,0364 -0,0049 0,0131 0,0171 0,0087 0,0078 0,0385 0,0217 0,0155 -0,0004 0,0222 

 Γιάμεζη Σιμή 0,0119 0,0113 0,0031 0,0000 0,0041 0,0000 0,0000 0,0000 0,0103 0,0083 0,0000 0,0103 
 Μέγιζηη 0,2657 1,8476 0,0762 0,6758 0,4414 0,6353 1,6487 0,6931 0,4158 0,3465 0,2407 0,2106 

 Δλάτιζηη -0,3610 -0,2573 -1,0862 -0,2819 -0,4778 -0,2619 -1,4663 -0,3285 -0,4052 -0,0837 -0,1673 -0,1000 
 Σσπ.Αποκλ. 0,0653 0,1766 0,1008 0,1034 0,1018 0,0756 0,3055 0,1103 0,0802 0,0598 0,0482 0,0499 

 Skewness -0,89 8,93 -10,27 3,29 0,25 4,71 -0,17 2,03 0,01 3,00 1,34 1,44 
 Kurtosis 14,92 92,42 110,52 21,94 10,18 42,43 18,41 16,16 14,57 15,69 13,67 6,77 

             

 Jarque-Bera 737,71 42270,92 60906,19 2043,19 262,98 8352,74 1059,12 790,15 680,79 1002,31 615,39 114,44 
 Πιθανόηηηα 
(p) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Παραηηρήζεις 122 122 122 122 122 122 107 100 122 122 122 122 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2 
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σήμα Α-3: Οι Αποδόζεις ηων Κεθαλαίων Ακίνηηης Περιοσζίας ανά Υώρα 
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Έπεηηα ζηνλ Πίλαθα 2-6 παξνπζηάδεηαη ε κήηξα ζπζρεηίζεσλ ησλ κεληαίσλ απνδφζεσλ πνπ 

πέηπραλ ηα Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο αλά ρψξα. Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο (0,2641) ησλ κεληαίσλ απνδφζεσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ Κεθαιαίσλ ήηαλ ε 

Πνξηνγαιία θαη ε Φηλιαλδία, ελψ νη ρψξεο κε ην κηθξφηεξν ζπληειεζηή (-0,9444) ήηαλ ε 

Γεξκαλία θαη ε Φηλιαλδία. Αθφκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκή p ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηνπο 66 (κνλαδηθνχο) ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κφλν νη 12 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 18% πεξίπνπ. Απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηαθαίλεηαη φηη νη απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ησλ 

εμεηαδφκελσλ ρσξψλ δελ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο.   

 

Πίνακαρ 2-6: Μήηπα Σςζσεηίζευν ηυν Αποδόζευν ηυν Κεθαλαίυν Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ  

 ΔΘ ΦΙΝ ΓΔΡ ΔΛΛ ΙΡΛ ΙΣΑ ΛΔΣ ΛΙΘ ΛΟΤΞ ΟΛΛ ΠΟΡ ΛΚ 

ΔΘ 1            

ΦΙΝ 0,0206 1           

ΓΔΡ 0,0213 -0,9444* 1          

ΔΛΛ 0,0942 -0,1203 0,1797 1         

ΙΡΛ 0,2379* 0,2069* -0,2089 0,1947 1        

ΙΣΑ 0,0066 -0,2468* 0,2258* 0,1724 0,0208 1       

ΛΔΣ -0,1322 -0,0398 -0,0004 0,1678 0,1097 0,1272 1      

ΛΙΘ -0,1221 0,1136 -0,1480 0,0492 0,2276 -0,1591 0,0849 1     

ΛΟΤΞ 0,0802 0,0056 -0,0066 -0,1499 0,0136 0,0565 -0,3193* -0,0203 1    

ΟΛΛ 0,1457 0,0863 -0,0596 0,0809 0,0548 -0,1796 -0,0051 0,0685 -0,1957 1   

ΠΟΡ 0,0106 0,2641* -0,2652* -0,0527 0,0706 -0,4674* 0,0123 0,0623 -0,0463 0,1639 1  
ΛΚ 0,0057 -0,2676* 0,1995* -0,1619 -0,1959 0,1523 -0,1204 -0,2145* 0,1109 -0,0880 -0,0749 1 

Σημείυζη: *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο ζημανηικόηηηας 5%. Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2 
 

 

2.1.4 ηοισεία Πεπιγπαθικήρ ηαηιζηικήρ για ηα Κεθάλαια Ανηιζηάθμιζηρ Κινδύνος   

Σηνλ Πίλαθα 2-7 παξνπζηάδνπκε ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά αλαθνξηθά κε ηηο 

απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αληηζηάζκηζεο (Hedge Funds), αλά ρψξα. Καηά ηελ πεξίνδν ινηπφλ 

2008Μ12-2019Μ2 ζε 7 απφ ηηο 11 εμεηαδφκελεο ρψξεο, ε κέζε απφδνζε ησλ Κεθαιαίσλ 

Αληηζηάζκηζεο ήηαλ ζεηηθή ελψ ζε 4 ρψξεο (Κχπξνο, Γαιιία, Ηηαιία, θαη Μάιηα) ήηαλ 

αξλεηηθή.  

Καηφπηλ, ε ρψξα ηεο νπνίαο ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο πέηπραλ ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο 

ήηαλ ε Γεξκαλία κε κέζε κελαία απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,10%, ελψ ε ρψξα κε ηηο 

ρακειφηεξεο απνδφζεηο ήηαλ ε Μάιηα κε ηε κέζε κελαία απφδνζε ησλ Κεθαιαίσλ 

Αληηζηάζκηζήο ηεο λα δηακνξθψλεηαη ζην -4,26%. Παξάιιεια, νη απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ 
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Αληηζηάζκηζεο ηεο ηειεπηαίαο παξνπζίαζαλ θαη ηε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 

61%, αιιά θαη ην πςειφηεξν εχξνο. Αληίζεηα, ε ρψξα ηεο νπνίαο νη απνδφζεηο παξνπζίαζαλ ηε 

ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ήηαλ ε Ηξιαλδία κε κέζε ηζηνξηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 

6,2%.  Τέινο, βιέπνπκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Jarque-Bera, αλαθνξηθά κε ηηο κέζεο 

κεληαίεο απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αληηζηάζκηζεο αλά ρψξα είλαη πνιχ πςειή νπφηε 

απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε πεξί θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ παξαπάλσ απνδφζεσλ αλά 

ρψξα.  

Πίνακαρ 2-7: Πεπιγπαθικά Σηαηιζηικά Κεθαλαίυν Ανηιζηάθμιζηρ Κινδύνος ανά Φώπα  

 ΑΤ ΚΤΠ ΦΙΝ ΓΑΛ ΓΔΡ ΙΡΛ ΙΣΑ ΛΟΤΞ ΜΑΛ ΟΛ ΙΠ 

 Μέζη Σιμή  0,0218 -0,0019  0,0031 -0,0039  0,0410  0,0107 -0,0031  0,0267 -0,0426  0,0026  0,0156 
 Γιάμεζη Σιμή  0,0000  0,0000  0,0117  0,0000  0,0181  0,0079 -0,0031  0,0069  0,0000  0,0077  0,0193 
 Μέγιζηη  2,4709  1,9253  0,6614  1,3863  3,5631  0,2511  0,4040  3,1172  4,2195  1,9871  0,8005 
 Δλάτιζηη -0,6931 -0,6931 -0,6886 -0,8473 -2,0684 -0,3700 -0,5940 -0,7554 -4,1271 -1,7259 -0,8624 
 Σσπ.Αποκλ.  0,3760  0,1980  0,1831  0,2510  0,5329  0,0619  0,1390  0,3262  0,6150  0,3769  0,1265 
 Skewness  3,79 7,25  0,07  1,11  3,26 -1,24 -0,27  6,99 -0,22  0,24 -0,90 
 Kurtosis  24,47  76,18  5,29  12,20  26,74  15,93  5,91  67,83  37,17  12,65  32,25 

            
 Jarque-Bera  2.635,57  28.293,00  26,76  454,88  3.081,33  881,45  44,57  22.357,28  5.936,17  474,82  4.365,59 
 Πιθανόηηηα 
(p)  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 
 Παραηηρήζεις  122  122  122  122  122  122  122  122  122  122  122 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2 
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σήμα Α-4: Οι Αποδόζεις ηων Κεθαλαίων Ανηιζηάθμιζης Κινδύνοσ ανά Υώρα 

 

Παξαθάησ, ν Πίλαθαο 2-8 δείρλεη ηε κήηξα ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ 

Αληηζηάζκηζεο (ΖFs) αλά ρψξα. Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (0,3255) 

ησλ απνδφζεσλ ησλ Κεθαιαίσλ Αληηζηάζκηζεο είλαη ε Φηλιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν, ελψ νη 

ρψξεο κε ηνλ αληίζηνηρν κηθξφηεξν ζπληειεζηή (-0,3936) είλαη ε Οιιαλδία θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο, θξίλνληαο απφ ηελ ηηκή p ησλ ζπληειεζηψλ 
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ζπζρέηηζεο, φηη κφλν 5 ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, θαη σο εθ ηνχηνπ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αληηζηάζκηζεο ησλ εμεηαδφκελσλ 

ρσξψλ δελ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο.   

 

Πίνακαρ 2-8: Μήηπα Σςζσεηίζευν ηυν Αποδόζευν ηυν Κεθαλαίυν Ανηιζηάθμιζηρ Κινδύνος  

 ΑΤ ΚΤΠ ΦΙΝ ΓΑΛ ΓΔΡ ΙΡΛ ΙΣΑ ΛΟΤΞ ΜΑΛ ΟΛ ΙΠ 

ΑΤ 1,0000           

ΚΤΠ -0,0096 1          

ΦΙΝ -0,1277 0,0439 1         

ΓΑΛ -0,1201 0,1559 0,1133 1        

ΓΔΡ 0,0779 -0,0025 -0,0556 -0,0489 1       

ΙΡΛ 0,0322 -0,0119 0,0924 -0,1210 0,2317* 1      

ΙΣΑ -0,0737 -0,1085 0,0012 0,0175 -0,0968 -0,1031 1     

ΛΟΤΞ 0,0025 -0,0107 0,3255* -0,0363 -0,1181 0,0411 -0,0859 1    

ΜΑΛ -0,0044 -0,0301 0,1933* -0,0465 -0,0763 -0,1689 -0,0360 0,0743 1   

ΟΛ -0,0946 -0,0121 -0,2661* 0,0133 -0,0645 0,0591 0,0961 -0,3936* -0,0501 1  
ΙΠ 0,0400 -0,0435 -0,1099 -0,1426 0,0536 0,1193 -0,1403 -0,0893 0,0160 0,0779 1 

Σημείυζη: *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο ζημανηικόηηηας 5%. Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2 
 

Σηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο νη ηηκέο θαη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ 

αιιάδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, έλα θαηλφκελν πνπ παξάγεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζεηξέο. Δίλαη γεγνλφο φηη απηέο νη ζεηξέο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνπο 

ζεσξεηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο πξαθηηθνχο αλαιπηέο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ πξνβιέςεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην κέιινλ (Jie-Jun Tseng, 2010). Δθφζνλ έρνπλ εθηηκεζεί θαη θαηαγξαθεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ αλά ρψξα κειέηεο νθείινπκε λα πξνρσξήζνπκε ηελ έξεπλά καο πξνο ηελ εθηίκεζε 

ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. Όπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, νη επαγγεικαηίεο δηαρεηξηζηέο πεξηνπζηαθψλ 

θεθαιαίσλ ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνο επέλδπζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Με ην ηξφπν απηφ δηελεξγνχλ 

επελδχζεηο πην πξνζνδνθφξεο αθνχ ε απφδνζε ελφο επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ ζρεηίδεηαη άξξεθηα  

κε ηε κέηξεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ θηλδχλνπ.     
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2.2 ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ ζα εθηηκεζεί ην ππφδεηγκα GARCH(1,1), ην νπνίν 

έρεη σο εμήο (Brooks, 2008):  

 

     
            

2.1  

 

      
           

        
  

                
 

2.2  

  : Ζ κεληαία απφδνζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ην κήλα  . 

  : Μηα ηπραία κεηαβιεηή κε κεδεληθή πξνζδνθψκελε απφδνζε θαη ζηαζεξή 

δηαθχκαλζε, γηα           . 

 : Ζ αλακελφκελε κεληαία απφδνζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

  
  = Ζ (ππφ-ζπλζήθε) δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ    ηνπ ππνδείγκαηνο (2.1).  

  = Ζ καθξνρξφληα δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ    ,ηνπ ππνδείγκαηνο (2.1).  

 
 

Δάλ ινηπφλ νη ζπληειεζηέο    θαη β1 ηνπ ππνδείγκαηνο (2.2), δελ βξεζνχλ λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί, ηφηε ε ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε,   
   ζα είλαη ζηαζεξή θαη επνκέλσο ζα ηζνχηαη κε 

ηε καθξνρξφληα δηαθχκαλζε    ηνπ εμεηαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  Δπίζεο, βάζεη ηεο 

παξακέηξνπ    ηνπ ππνδείγκαηνο (2.2), ε  μακποσπόνια διακύμανζη,   , δνζέληνο φηη      

 , εθηηκάηαη σο εμήο    

       
  

      
 

  

 
  2.3  

 

  

Δάλ ζπληειεζηέο    θαη β1 ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH(1,1) δελ είλαη ζεηηθνί θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί, ηφηε πξνβαίλνπκε ζε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ARCH(p), ζην νπνίν ην ππφδεηγκα 

γηα ηελ ππν-ζπλζήθε δηαθχκαλζε,   
 , έρεη σο εμήο  (Brooks, 2008). 

  

      
           

        
          

   2.4  
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Σην παξαπάλσ ππφδεηγκα ζα πξέπεη λα έρνπκε      γηα        . Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ   επηιέγεηαη βάζεη ηεο ειαρηζηνπνηήζεσο 

ηνπ θξηηεξίνπ Schwartz. 

 

2.2.1 Δκηίμηζη Τποδείγμαηορ GARCH(1,1) / ARCH(p)  για ηα Αμοιβαία Κεθάλαια 

Σηνλ Πίλαθα 2-9 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH(1,1) / ARCH(p)   γηα 

ηηο κεληαίεο απνδφζεηο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζηηο 17 ππφ εμέηαζε ρψξεο. Οη ρψξεο Γαιιία 

θαη Διιάδα ζα εμαηξεζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ιφγσ 

θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ηνπο. 

Πίνακαρ 2-9: Εκηίμηζη Υποδείγμαηορ GARCH(1,1)/ARCH(p) για ηιρ Αποδόζειρ ηυν Αμοιβαίυν 

Κεθαλαίυν  

ΥΧΡΑ    μ          Κ 

ΑΤ 0,0023 0,0076 0,0023* -0,0224  55,5520 
ΒΔΛ 0,00368 0,0111* 0,0012 0,1802* 0,4937*=β 6,1635 
ΚΤΠ 0,0091 0,0276* 0,0093* -0,0192*  20,5415 
ΔΘ 0,0117 -0,0046 0,0118 -0,0088  50,6002 
ΦΙΝ 0,0023 0,0182* 0,0011* 0,0582 0,5115* 5,1358 
ΓΔΡ 0,0014 0,0093* 0,0009* 0,0166 0,3715* 5,3374 
ΙΡΛ 0,0012 0,0162* 0,0006* 0,1758 0,5060* 4,4067 
ΙΣΑ 0,0014 0,0087* 0,0009* 0,1795 0,3487* 4,5542 
ΛΑΣ 0,0077 -0,0025 0,0064* 0,1650  5,8903 
ΛΙΘ 0,0087 0,0046 0,0081* 0,0656  8,0993 

ΛΟΤΞ 0,0016 0,0157* 0,0006* 0,0908 0,6176* 4,6592 
ΜΑΛ 0,0392 0,0340* 0,0183* 0,5329  13,8687 
ΟΛΛ 0,0006 0,0041 0,0006* 3,8856  87,4375 
ΠΟΡ 0,0017 0,0035 0,0010* 0,1122 0,4072* 3,9827 
ΛΚ 0,0025 0,0173* 0,0023* 0,0947  4,2984 
ΛΒ 0,0013 0,0077* 0,0007* 0,1490 0,3065 3,9027 
ΙΠ 0,0016 0,0112* 0,0012* 0,2837  3,8047 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2. *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο 

ζημανηικόηηηας 5% 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πίλαθα, 

εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ, φπνπ ε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH(1,1) καο 

δίλεη           ,            , θαη           , κε ηηο εθηηκήζεηο κε αζηεξάθη λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηελ ππν-ζπλζήθε δηαθχκαλζε, ζην ππφδεηγκα GARCH(1,1),  είλαη ν φξνο ARCH (          ) 

θαη αθνξά εηδήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαβιεηφηεηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ο δεχηεξνο 



 46 

παξάγνληαο αθνξά ηελ πξφβιεςε ηεο ππν-ζπλζήθεο δηαθχκαλζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, δειαδή απφ ηνλ φξν GARCH ηνπ ππνδείγκαηνο, ε εθηίκεζε ηνπ νπνίνπ είλαη    

      . Σηελ πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ παξαηεξνχκε φηη ην     δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαηαη κνληέιν GARCH (ή ARCH), παξφιν πνπ παξνπζηάδεηαη 

θχξησζε, κε απνηέιεζκα ηνλ ππνινγηζκφ απφ κέξνπο καο ηεο καθξνρξφληαο δηαθχκαλζεο.  

Καηφπηλ, ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ARCH θαη GARCH είλαη               

             . Σπλεπψο, ε εθηίκεζε γηα ηελ καθξνρξφληα δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 

Α/Κ ζα είλαη  

   
   

       
 

      

               
        

 

Όπσο πξνζεγγίζακε ζηελ αλάιπζή καο ην Βέιγην έηζη ζα πξνρσξήζνπκε θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δζζνλίαο γηα ηελ νπνία επίζεο ην     δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο καθξνρξφληαο δηαθχκαλζεο θαηαιήγεη ζε     = 0,0117.  

 

Έπεηηα, γηα λα δνχκε ηελ εξκελεία ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ ARCH εμεηάδνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηεο Φηλιαλδίαο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ππφδεηγκα ARCH πνπ έρεη εθηηκεζεί 

είλαη ην ARCH (2) φπνπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο είλαη ν           , ελψ ν 

ζπληειεζηήο            δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα 

θάζε πνζνζηηαία κνλάδα κηαο απξνζδφθεηα κεγάιεο απφδνζεο, είηε πξνο ηελ ανοδική είηε πξνο 

ηελ καθοδική θαηεχζπλζε, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζα πξέπεη λα 

απμήζνπκε ηελ εθηίκεζε ηεο (ππφ ζπλζήθε) δηαθχκαλζεο (ησλ απνδφζεσλ ησλ Α/Κ ηεο ρψξαο) 

κεηά απφ δπν πεξηφδνπο θαηά      κνλάδεο βάζεο. Αληίζεηα, γηα κηα αληίζηνηρε απφδνζε πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζήκεξα, ε πξνζαξκνγή ηεο ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζεο κεηά απφ κηα πεξίνδν ζα 

πξέπεη λα είλαη κεδεληθή.  

      Σηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο πνπ βξέζεθε ην     ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζα επηθεληξψζνπκε ηελ 

αλάιπζή καο ζηελ ηηκή ηνπ    . Πάιη φηαλ ην     δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ ηηκή ηνπ    . Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ     ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

ε ηηκή ηνπ     , ηφζν πεξηζζφηεξν ζα απμάλεηαη θαη ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ 

θεθαιαίνπ.  
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Δθηφο απφ ην Βέιγην θαη ηελ Δζζνλία, φιεο νη ππφινηπεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηα Ακνηβαία θεθάιαηα δηαζέηνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ    . Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο ην     παξαηεξείηαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ είλαη ε 

Φηλιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Πνξηνγαιία. Οη ελ ιφγσ 

ρψξεο παξνπζηάδνπλ     ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ λα είλαη απηή ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ (0,6176) θαη ηε κηθξφηεξε ηεο Ηηαιίαο (0,3487).  

    Αλαθνξηθά κε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ηελ Απζηξία, ηελ Κχπξν, ηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία, 

ηε Μάιηα, ηελ Οιιαλδία, ηε Σινβαθία, ηε Σινβελία θαη ηελ Ηζπαλία, γηα ηηο νπνίεο ην     

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ε κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα ζπλαληάηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο Οιιαλδίαο κε ην     λα ηζνχηαη κε 3,8856 ελψ ε κηθξφηεξε ηηκή είλαη απηή ηεο Απζηξίαο κε 

     -0,0224. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα γηα ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα ζπλαληάηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο ελψ, αληηζέησο, ε κηθξφηεξε επηθηλδπλφηεηα απνξξέεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Απζηξίαο. 

 

2.2.2 Δκηίμηζη Τποδείγμαηορ ARCH(p) για ηα Α/Κ Κλειζηού Σύπος 

Σηνλ Πίνακα 2-8 βιέπνπκε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο ARCH(p) 

αλαθνξηθά κε ηηο κεληαίεο απνδφζεηο ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Κιεηζηνχ Τχπνπ ζηηο 11 ππφ 

εμέηαζε ρψξεο.  

Πίνακαρ 2-10: Εκηίμηζη Υποδείγμαηορ ARCH(q) για ηιρ Αποδόζειρ ηυν Α/Κ Κλειζηού Τύπος  

ΥΧΡΑ                             

ΚΤΠ 0,0048 -0,0024 0,0022* 1,3907*      13,9041 
ΔΘ 0,0074 0,0173* 0,0066* 0,1121      14,5766 
ΔΛΛ 0,0132 0,0086* 0,0091 0,3307 -0,0228     13,2939 
ΙΡΛ 0,0475 -0,0078* 0,0478 -0,0074      74,7058 
ΙΣΑ 0,0136 0,0005 0,0142* -0,0082* -0,0082* -0,0082* -0,0082* -0,0082* 12,7892 86,1177 
ΛΑΣ 0,3621 0,0027 0,2416 -0,0165 0,3964 -0,0157 -0,0157 -0,0157  34,2415 
ΛΙΘ 0,0254 0,0401* 0,0260* -0,0218*      21,2402 

ΛΟΤΞ 0,0083 0,0198* 0,0084 -0,0076      71,4272 
ΜΑΛ 0,5899 0,0009 0,1299 -0,0127 -0,0248 0,8434 -0,0216   22,5858 
ΟΛΛ 0,0013 0,0052 0,0014* -0,0025 2,3013     22,3659 
ΠΟΡ 0,0132 0,0037* 0,0133 -0,0084      86,4951 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2. *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο 
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      Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Υπνδείγκαηνο ARCH(q) εθφζνλ ην 

Υπφδεηγκα GARCH απνξξίθζεθε γηα θάζε ρψξα. Παξαηεξνχκε φηη γηα ηεο ρψξεο Διιάδα, 

Ηξιαλδία, Λεηνλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα θαη Πνξηνγαιία ην     δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ. Έηζη ππνινγίδνληαο ηελ καθξνρξφληα δηαθχκαλζε γηα ηηο παξαπάλσ ρψξεο 

βιέπνπκε πσο ζηελ Διιάδα ην    είλαη 0,0123 θαη αθνινχζσο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ζηελ 

Ηξιαλδία:          , Λεηνλία:          , Λνπμεκβνχξγν:          ,   

Μάιηα:          , Πνξηνγαιία:          . 

     Αλαθνξηθά κε ηε καθξνρξφληα δηαθχκαλζε,  βιέπνπκε φηη ε Μάιηα ήηαλ ε ρψξα κε ηελ 

πςειφηεξε δηαθχκαλζε, θαζψο ε εθηίκεζε γηα ηε καθξνρξφληα δηαθχκαλζε ησλ κεληαίσλ 

απνδφζεσλ Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ δηακνξθψζεθε ζην 58,99% θαη ην Λνπμεκβνχξγν ε ρψξα κε 

ηε ρακειφηεξε δηαθχκαλζε (0,83%).  

    Πξνρσξψληαο παξαθάησ θαη εξεπλψληαο ηελ πεξίπησζε πνπ ην     είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη γηα ηηο ρψξεο Κχπξνο, Δζζνλία, Ηηαιία, Ληζνπαλία θαη Οιιαλδία 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο 

ηνπ ζπληειεζηή    . Ζ Κχπξνο παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε επηθηλδπλφηεηα αθνχ             

ελψ ε ακέζσο επφκελή ηεο είλαη ε Διιάδα κε ζπληειεζηή           . Τε ρακειφηεξε 

επηθηλδπλφηεηα έρεη ε Ληζνπαλία κε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή      λα δηακνξθψλεηαη ζην 

        . 

 

 

2.2.3 Δκηίμηζη Τποδείγμαηορ ARCH(p) για ηα Κεθάλαια Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ 

Σηνλ Πίνακα 2-11 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

ARCH(p)  θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο καθξνρξφληαο κεηαβιεηφηεηαο, αλαθνξηθά κε ηηο κεληαίεο 

απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real Estate Funds) ζε 12 ρψξεο.  
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Πίνακαρ 2-11: Εκηίμηζη Υποδείγμαηορ ARCH(p) για ηιρ Αποδόζειρ ηυν Κεθαλαίυν Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ  

ΥΧΡΑ                                

ΔΘ 0,0041 0,0183* 0,0038* 0,0726       14,9159 
ΦΙΝ 0 0,0111* 0,0182 -0,0055 2,8195      92,4239 
ΓΔΡ 0 -0,0025* 0,0002 31,8415       110,5169 
ΔΛΛ 0,0086 0,0002 0,0089 0,0290 -0,0195 -0,0195 -0,0195    21,9401 
ΙΡΛ 0,0103 0,0158 0,0099* 0,0340       10,1757 
ΙΣΑ 0,0039 0,0002 0,0048 -0,0096 -0,0118 -0,0694 -0,0694 -0,0694 3,7199 -0,0688 42,4283 
ΛΔΣ 0,0726 -9,8Δ-05 0,0767* -0,0282* -0,0282*      18,4092 
ΛΙΘ 0,0119 0,0349* 0,0123* -0,0258*       790,1473 

ΛΟΤΞ 0,0066 0,0309* 0,0025* 0,6223       14,5726 
ΟΛΛ 0,0033 0,0152* 0,0029* 0,1112       15,6922 
ΠΟΡ 0,0023 -0,0004 0,0023* -0,0012       13,6736 
ΛΚ 0,0025 0,0223* 0,0023* 0,0927       6,7682 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2. *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο 

ζημανηικόηηηας 5% 

 

 Σηα Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, νη ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ν ζπληειεζηήο     δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο είλαη ε Φηλιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία. Ζ εθηίκεζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο ARCH(p) γηα ηηο Απνδφζεηο ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο καο δίλεη ηελ 

πιεξνθνξία φηη ε πςειφηεξε δηαθχκαλζε πνπ θαηαγξάθεθε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ρσξψλ ήηαλ γηα ηελ Διιάδα θαζψο ε εθηίκεζε γηα ηελ καθξνρξφληα δηαθχκαλζε ησλ κεληαίσλ 

απνδφζεσλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο δηακνξθψζεθε ζην 0,86%.  

Αληίζεηα, νη ρψξεο ζηηο νπνίεο έρνπκε     ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, είλαη ε Δζζνλία, ε Ηξιαλδία, 

ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Σινβαθία. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2-11, ε κέγηζηε ηηκή ηνπ     είλαη 0,6223 γηα ην 

Λνπμεκβνχξγν  θαη ε ειάρηζηε ηηκή -0,0282 γηα ηε Λεηνλία. Σπκπεξαζκαηηθά, ε επηθηλδπλφηεηα 

ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαηηέξσο απμεκέλε γηα ην 

Λνπμεκβνχξγν θαηά ην ρξνληθφ παξάζπξν κειέηεο, ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηε Λεηνλία. 

  Δληχπσζε θάλεη ε Ηηαιία, γηα ηελ νπνία ην θξηηήξην Schwartz έδσζε σο θαηάιιειεο 

πζηεξήζεηο ηηο 7 γηα ην κνληέιν ARCH. 
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2.2.4 Δκηίμηζη Τποδείγμαηορ ARCH(p) για ηα Κεθάλαια Ανηιζηάθμιζηρ Κινδύνος 

Σηνλ Πίνακα 2-12 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο ARCH(p) γηα ηηο κεληαίεο 

απνδφζεηο ησλ Hedge Funds ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο.  

Πίνακαρ 2-12: Εκηίμηζηρ Υποδείγμαηορ ARCH(p) για ηιρ Αποδόζειρ ηυν Ανηιζηαθμιζηικών Κεθαλαίυν  

ΥΧΡΑ                     K 

ΑΤ 0,2240 0,0294 0,0837 0,6263    22,1241 
ΚΤΠ  0,0388 -0,0071 0,0392 -0,0096    25,7468 
ΦΙΝ  0,0342 0,0050 0,0283* 0,1719    5,2899 
ΓΑΛ 0,0544 -0,0003 0,04143 -0,0639 0,0575 0,2454  12,1975 
ΓΔΡ 0,1126 0,0249 0,1126 1,1013    26,7393 
ΙΡΛ 0,0040 0,0151* 0,0019* 0,5235    15,9309 
ΙΣΑ 0,0218 -0,024 0,0092* 0,5775*    5,9108 

ΛΟΤΞ  0,0949 0,0729 0,0959 -0,0103    67,8276 
ΜΑΛ  0,0048 -0,0005 0,0058 0,3433 -0,0004 5,1545 0,0025 37,1699 
ΟΛΛ 0,1922 -0,0019 0,0618 0,6784    12,6403 
ΙΠ 0,0078 -0,0002 0,0026* -0,0040* 0,3321* 0,3387  32,2498 

Σημείυζη: Περίοδος εκηίμηζης 2008Μ12-2019Μ2. *ηαηιζηικά ζημανηική εκηίμηζη ζε επίπεδο 

ζημανηικόηηηας 5% 

 

Παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ζα ζρνιηάζνπκε ηελ εξκελεία ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ ARCH. Τν ππφδεηγκα πνπ έρεη εθηηκεζεί είλαη ην ARCH (1) 

φπνπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο είλαη ν           , ελψ εδψ παξαηεξνχκε πσο θαη ν 

ζπληειεζηήο            βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Σηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γηα θάζε πνζνζηηαία κνλάδα κηαο απξνζδφθεηα κεγάιεο απφδνζεο, είηε πξνο ηελ 

ανοδική είηε πξνο ηελ καθοδική θαηεχζπλζε φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ζα πξέπεη λα 

απμήζνπκε, ηελ εθηίκεζε ηεο ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζεο ηελ επφκελε πεξίνδν θαηά      

κνλάδεο βάζεο πεξίπνπ.  

Σηελ παξνχζα πεξίπησζε ησλ Κεθαιαίσλ Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ νη ζπληειεζηέο     πνπ 

είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί αλαθέξνληαη ζηηο ρψξεο Απζηξία, Κχπξνο, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Οιιαλδία. Ζ καθξνρξφληα δηαθχκαλζε παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε 

ηηκή ηεο, 0,2240, ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο ARCH(p) γηα ηελ Απζηξία, ελψ ε κηθξφηεξε 

είλαη αληίζηνηρα ηεο Ηξιαλδίαο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ ν     είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, εξκελεχνπκε ηελ επηθηλδπλφηεηα 

ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ κέζσ ησλ ηηκψλ ηνπ     γηα ηηο ρψξεο Φηλιαλδία, Ηξιαλδία, 

Ηηαιία θαη Ηζπαλία. Ζ κέγηζηε ηηκή γηα ηνλ ζπληειεζηή     θαίλεηαη λα είλαη απηή ηεο Ηηαιίαο ε 
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νπνία δηακνξθψλεηαη ζην 57,75% θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ, φπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

απφ ηνλ Πίλαθα 2-12, είλαη ηεο Ηζπαλίαο (-0,0040). 

 

      Σε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο ζα κειεηήζνπκε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ αλά ρψξα. Ξεθηλψληαο κε ηελ Απζηξία θαη ζπγθξίλνληαο ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα, ηα 

νπνία έρνπλ            , κε ηα Κεθάιαηα αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ 

          παξαηεξνχκε φηη ηα δεχηεξα εκθαλίδνληαη λα είλαη πην επηθίλδπλα. Μειεηψληαο 

κε ην ίδην ηξφπν βιέπνπκε φηη ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηε Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Φηλιαλδία 

φπνπ ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα κε           ,            θαη            αληίζηνηρα 

εκθαλίδνληαη πην επηθίλδπλα απφ ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ γηα ηηο παξαπάλσ 

ρψξεο. 

Παξαθάησ, νη ρψξεο Κχπξνο θαη Ηηαιία καο δίλνπλ πξνο ζχγθξηζε ηα εμήο 3 είδε επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ: Ακνηβαία Κεθάιαηα, Ακνηβαία Κεθάιαηα Κιεηζηνχ Τχπνπ θαη Κεθάιαηα 

Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ. Σηελ Κχπξν κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα εκθαλίδνπλ ηα Α/Κ 

Κιεηζηνχ Τχπνπ ελψ ζηελ Ηηαιία ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ. 

Γηα άιια ηξία είδε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, Ακνηβαία Κεθάιαηα, Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ θαη 

Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο γίλνληαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ Δζζνλία, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία θαη Πνξηνγαιία. Σηελ Δζζνλία ηελ πςειφηεξε επηθηλδπλφηεηα παξνπζηάδνπλ ηα Α/Κ 

Κιεηζηνχ Τχπνπ (          ) θάηη πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηε Λεηνλία (         ). 

Αληηζέησο,  ηελ πςειφηεξε επηθηλδπλφηεηα εκθάληζαλ ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα γηα ηε Ληζνπαλία 

(          ) θαη γηα ηελ Πνξηνγαιία (          ). 

Σηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο ηα Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ παξνπζίαζαλ ηε 

κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα ζε ζρέζε κε ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα, ηα Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ θαη ηα 

Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ Λνπμεκβνχξγν ηελ πξψηε ζέζε θαηέρνπλ 

ηα Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξείο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ελψ ζηελ Οιιαλδία κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα παξνπζίαζαλ ηα 

Ακνηβαία Κεθάιαηα.  

Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ζηε Μάιηα πην επηθίλδπλα γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηήζακε 

ήηαλ ηα Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ ζε ζρέζε κε ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα. Σηελ πεξίπησζε ηεο 

Σινβαθίαο ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα ππεξηεξνχζαλ ζε επηθηλδπλφηεηα ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο 
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Πεξηνπζίαο. Τέινο, ζπγθξίλνληαο ηα Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ θαη ηα Κεθάιαηα Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο γηα ηελ Διιάδα ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα πξψηα ήηαλ ηα πην επηθίλδπλα.  

 

Σε έλα πιαίζην πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ζα ρξεηαζηεί λα αλαθεξζνχκε ζην 

γεγνλφο φηη νη απνδφζεηο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

ζπλεζίδνπλ λα εκθαλίδνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο ζπζζψξεπζεο κεηαβιεηφηεηαο (volatility 

clustering). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη κεγάιεο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηείλνπλ λα ζπζζσξεχνληαη 

καδί κε απνηέιεζκα «νη κεγάιεο αιιαγέο λα αθνινπζνχληαη απφ επίζεο κεγάιεο αιιαγέο ελψ νη 

κηθξέο αιιαγέο λα αθνινπζνχληαη απφ κηθξέο» (A. Kirman, 2005). Απηφ ην θαηλφκελν 

παξαηεξείηε φηαλ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο πεξίνδνη πςειήο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αθνινπζνχκελεο απφ πεξηφδνπο ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο 

απνδφζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ 

κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο κεηνρψλ κπνξεί λα εκθαληζηεί πςειή γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ην αληίζηξνθν. Έρνπλ θηηαρηεί αξθεηά νηθνλνκεηξηθά κνληέια γηα λα 

πνζνηηθνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο, φπσο ηα ARCH θαη GARCH. Ο ζπληειεζηήο 

    (ζπληειεζηήο ARCH) ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

αθνχ φζν απμάλεηαη απηφο ηφζν ζα απμάλεηαη θαη ε επηθηλδπλφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζεηξάο απφ ηελ νπνία πεγάδεη. Λφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο ζπζζψξεπζεο κεηαβιεηφηεηαο, ε 

απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πηζαλνινγείηαη λα 

ζπλαληεζεί θαη ζε επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη κπνξνχλ λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ 

θίλδπλν ελφο επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζε επφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 

Αθφκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ππνδεηγκάησλ 

GARCH(1,1) θαη ARCH(p), φπσο επίζεο θαη ηελ θχξησζε πνπ παξνπζίαζαλ νη ηηκέο ησλ 

δεηγκάησλ καο κέζσ ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε έλα ζεκαληηθφ 

εχξεκα. Ζ παξαηεξεζείζα θχξησζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ καο δελ ζπλάδεη κε ην γεγνλφο 

φηη ε έξεπλά καο θαηέδεημε αδπλακία κνληεινπνίεζεο αλαθνξηθά κε ην κνληέιν GARCH(1,1). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ε θχξησζε είλαη κεγάιε (Κ>3) ηφηε ε πξνζδνθία είλαη φηη ην GARCH 

ζα έρεη ζεηηθνχο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο, θάηη ην νπνίν δελ δηαπηζηψζεθε. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ, νη νπνίεο αγγίδνπλ ηηο 122, 

ηνπ δείγκαηνο καο. Σε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ν θαιχηεξνο πξνηεηλφκελνο αξηζκφο 
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παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απνθπγή αδπλακίαο κνληεινπνίεζεο ζεσξείηαη πσο είλαη νη 250 

ηνπιάρηζηνλ παξαηεξήζεηο γηα έλα κνληέιν ARCH(1) θαη νη 500 ηνπιάρηζηνλ παξαηεξήζεηο γηα 

έλα κνληέιν GARCH(1,1) (Hwang, 2006).  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Σην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε κηα ζρεηηθά εθηελήο αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία 

δηαθνξεηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ, φπσο είλαη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα, ηα Κεθάιαηα 

Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ, θαη ηα Ηδησηηθά Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ.  

Σε αληίζεζε κε ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα, ηα ΗΚΔΣ δελ έρνπλ έλα θαζνξηζκέλν εχξνο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππφ δηαρείξηζε. Δπίζεο, νη ΟΔ ησλ ΗΚΔΣ αληινχλ λέα 

θεθάιαηα απφ ηνπο ΔΔ φηαλ παξνπζηαζηεί ε αλάγθε γηα ηελ δηελέξγεηα λέσλ επελδχζεσλ. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ λα δηεξεπλήζνπλ πεξηζηαηηθά ρξήζεο 

εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο θαηά ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιιψλ 

Αληηζηαζκηζηψλ Κεθαιαίσλ, ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ 

αλεμέιεγθηνο, θαζψο ηα ελ ιφγσ θεθάιαηα δελ ππνρξενχληαη λα απνθαιχπηνπλ ηηο επελδπηηθέο 

ζέζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ζέκαηα 

θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. Τα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδφζεηο ησλ 

Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ κφλν ζε 

πξναηξεηηθή βάζε.  

Τα εκπεηξηθά επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ είλαη 

αζαθή, αλ θαη ππάξρεη κηα ππνβφζθνπζα αληίιεςε φηη ηα ελ ιφγσ θεθάιαηα ελδέρεηαη λα 

επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο (απφ απηέο ηεο αγνξάο). Τα ηειεπηαία ρξφληα, ζπρλά ηα 

Αληηζηαζκηζηηθά Κεθάιαηα έρνπλ απαζρνιήζεη ηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ ιφγσ είηε 

επίηεπμεο κεγάισλ θεξδψλ ή θαηαγξαθήο ηεξάζηησλ απσιεηψλ. Υπάξρνπλ θαη πνιιέο 

αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηηπρίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ νη 

δηαρεηξηζηέο Αληηζηαζκηζηηθψλ Κεθαιαίσλ.  

 

Σην δεχηεξν κέξνο εμεηάζηεθαλ νη επηδφζεηο ησλ ηεζζάξσλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ- Ακνηβαία 

Κεθάιαηα (Α/Κ), Ακνηβαία Κεθάιαηα Κιεηζηνχ Τχπνπ, Κεθάιαηα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real 

Estate Funds), θαη Κεθάιαηα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ (Hedge Funds)- θάλνληαο ρξήζε 

κεληαίσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν 2008Μ12-2019Μ2, ζε έλα δείγκα δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ.   

Τα δπν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο. Πξψηνλ, αλαθνξηθά κε ηηο 

επηδφζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ είδακε φηη, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 
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ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ηα ππφ εμέηαζε ζρήκαηα πξνζέθεξαλ ζηνπο επελδπηέο κία, θαηά 

κέζν φξν, ζεηηθή απφδνζε ζηελ επέλδπζε ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν δηεξεχλεζεο. Γεχηεξνλ, ελψ 

δελ βξέζεθε λα ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε ησλ κεληαίσλ απνδφζεσλ ησλ Α/Κ Κιεηζηνχ Τχπνπ, 

ησλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη ησλ Κεθαιαίσλ Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ, ησλ 

εμεηαδφκελσλ ρσξψλ, βξέζεθε ζπζρέηηζε ησλ απνδφζεσλ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ.   

Σπλεπψο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα παξαπάλσ επελδπηηθά ζρήκαηα πξνζθέξνπλ κηα 

ζεηηθή απφδνζε ζηνλ επελδπηή, παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα θάπνηαο δηαθνξνπνίεζεο ζε 

δηεζλέο επίπεδν, ιφγσ ησλ ρακειψλ ζπζρεηίζεσλ ησλ απνδφζεσλ ηνπο αλά ρψξα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, αξρηθά θάλακε κία 

δηεξεχλεζε γηα ην πνηα ρψξα εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε θαη ηε κηθξφηεξε επηθηλδπλφηεηα αλά 

θαηεγνξία επελδπηηθνχ ζρήκαηνο παξαζέηνληαο ζηνηρεία ηφζν γηα ηελ καθξνρξφληα φζν θαη γηα 

ηελ ππφ-ζπλζήθε δηαθχκαλζε. Σηελ ζπλέρεηα επηθεληξψζακε ηελ αλάιπζή καο αλά ρψξα, 

δείρλνληαο γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά πνην επελδπηηθφ πξντφλ θαίλεηαη λα είλαη ην πην 

επηθίλδπλν.  
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σήμα Β-1: Οι Περιγραθικές ηαηιζηικές ηων Αμοιβαίων Κεθαλαίων ανά Υώρα 
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σήμα Β-2: Οι Περιγραθικές ηαηιζηικές ηων Αμοιβαίων Κεθαλαίων Κλειζηού Σύποσ ανά Υώρα 
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σήμα Β-3: Οι Περιγραθικές ηαηιζηικές ηων Κεθαλάιων Ακίνηηης Περιοσζίας ανά Υώρα 

 

 

 



 65 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

σήμα Β-4: Οι Περιγραθικές ηαηιζηικές ηων Κεθαλαίων Ανηιζηάθμιζης Κινδύνοσ ανά Υώρα 

 


