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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1 Εισαγωγή

Ο Έλληνας επενδυτής έχει πολλές επιλογές των χρημάτων του σήμερα. Τι 

γνωρίζουμε όμως για την λειτουργία των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων από τη 

στιγμή ενεργοποίησης του κλάδου και τι συμπεράσματα αντλούνται από τη 

λειτουργία και διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων αγορών του εξωτερικού; Οι 

απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε καλύτερα 

τον τρόπο διαχείρισης των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων, γεγονός που θα 

προσδώσει πληροφόρηση στους επενδυτές για τις ευκαιρίες που αυτά προσφέρουν 

αλλά και τους κινδύνους με τους οποίους είναι συνυφασμένη κάθε κατηγορία 

αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν τις ρίζες τους στην ανάγκη του ανθρώπου να 

μετριάσει τους οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν από τις διαρκείς μεταβολές 

του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται. Με την 

προώθηση πρωτοποριακών κανόνων λειτουργίας που διασφαλίζουν τη διαχείριση της 

κοινής περιουσίας με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, ο θεσμός αυτός αναπτύχθηκε 

διεθνώς και πλέον σήμερα κυριαρχεί κάθε άλλης μορφής συλλογικής επένδυσης.

Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον, το σύστημα 

της αξιολόγησης που εφαρμόζεται βασίζεται στη σχετική και όχι στην απόλυτη 

αποδοτικότητα μιας επένδυσης. Στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων το 

σύστημα αυτό τα ωθεί σε ένα συναγωνισμό υπό τη μορφή πρωταθλήματος. Επειδή 

υπάρχουν άμεσα και απώτερα οφέλη στους διαχειριστές από την υψηλή κατάταξη 

στη βαθμολογία, ο τρόπος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αναδεικνύεται σε μέγιστο 

μέλημα των διαχειριστών. Η ικανότητα των διαχειριστών αποτυπώνεται στην 

αποδοτικότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου και διακρίνεται σε ικανότητα επιλογής 

αξιόγραφων και ικανότητα επιλογής χρονικής τοποθέτησης. Παρά από τις πιθανές 

δυσκολίες διαχωρισμού των δύο ειδών ειδικοτήτων έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικά 

υποδείγματα που επιτρέπουν την αξιολόγηση των ικανοτήτων.

Όσον αφορά τις ικανότητες ορθής επιλογής αξιόγραφων τα αποτελέσματα είναι 

ενθαρρυντικά καθώς επιβεβαιώνονται παρόμοια συμπεράσματα με διαφορετικά 

στοιχεία και μεθοδολογίες. Για την ικανότητα όμως ορθής επιλογής χρονικής 

τοποθέτησης τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν περισσότερο την απουσία της παρά 

την ύπαρξή της. Αυτό είναι και το κύριο αντικείμενο της εμπειρικής έρευνας η
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ύπαρξη ή μη των δύο αυτών ικανοτήτων, με δεδομένα που αντλούνται από ένα 

δείγμα ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό βέβαια θα γίνει αφού πρώτα ο 

αναγνώστης κατατοπισθεί για τα αμοιβαία κεφάλαια γενικότερα, παγκοσμίως στη 

συνέχεια ειδικότερα, στην Ελλάδα, ενημερωθεί για τις σημαντικότερες μελέτες πάνω 

στο θέμα των αμοιβαίων κεφαλαίων γνωρίσει πως λειτουργούν και τέλος του δοθεί η 

ευκαιρία να δει αναλυτικά τα σημαντικότερα μοντέλα.
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1.2 Σκοπ0£ - σηιιαντικότητα

Η βιομηχανία των αμοιβαίων κεφαλαίων γνώρισε τεράστια ανάπτυξη διεθνώς 

τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την έτσι το κύριο όχημα μέσω του οποίου οι 

ιδιώτες αλλά και οι περισσότεροι οργανισμοί επενδύουν στις κεφαλαιαγορές. Σήμερα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται 27.263 αμοιβαία κεφάλαια, με 

συνολικό ενεργητικό να φτάνει στα 3.198.877 εκατ. ευρώ (στοιχεία 31/12/2002). 

Αντίστοιχα στην Ελλάδα έχουμε ραγδαία ανάπτυξη. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 

της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, σήμερα υπάρχουν 30 Εταιρείες Διαχειρίσεως 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται 260 αμοιβαία κεφάλαια με ύψος 

ενεργητικών €25,38 δις ευρώ (31/12/2002). Μια δεκαετία πριν, λειτουργούσαν μόνο 

εφτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονταν μόνο εφτά αμοιβαία με 

assets να φτάνουν μόλις τα 431.4 εκατομμύρια ευρώ. Το ινστιτούτο αμερικάνικων 

επενδυτικών εταιρειών μετρά πάνω από 8200 αμοιβαία όταν οι εταιρείες διαχείρισης 

αμοιβαίων στα χρηματιστήρια των NYSE και NASDAQ στο τέλος του 1999 ήταν 

7800.

Σήμερα στην Αμερική υπάρχει ένα πλήθος οικονομικών περιοδικών, ιδιωτικών 

εταιρειών και χρηματοοικονομικών οργανισμών για την εκτίμηση της απόδοσης των 

αμοιβαίων και την ταξινόμηση τους. Αντιπροσωπευτικές είναι οι περιπτώσεις των 

Momingstar, Moody’s και Standard & Poor. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιοι 

οργανισμοί. Η υιοθέτηση ξένων συστημάτων εκτίμησης για την περίπτωση της 

Ελλάδας είναι πολλές φορές με προβλήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα συστήματα 

εκτίμησης που αναπτύχθηκαν για ξένες αγορές στηρίζονται συνήθως σε 

συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις αμοιβαίων, που δεν ταυτίζονται πάντα με αυτές 

που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Επίσης, ένα σύστημα εκτίμησης που 

εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη αγορά θα πρέπει να συμμερίζεται τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες αυτής της αγοράς και τις οικονομικές 

συνθήκες της χώρας, κάνοντας έτσι την ανάπτυξη ενός γενικού συστήματος 

εκτίμησης μια δύσκολη υπόθεση. Σύμφωνα με τον Sharpe (1998) τέτοια μέτρα, όπως 

αυτό της Momingstar, είναι κατάλληλο για επενδυτές που επενδύουν σε ένα μόνο 

αμοιβαίο (Pendaraki et al 2003).

Μελέτες σχετικά με το θέμα της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην 

Ελλάδα, ακόμη και απόπειρες για την εκτίμηση της κατάστασης αυτής της
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κατηγορίας χρηματοοικονομικών αγαθών, όπως είναι η παρούσα, κρίνονται 

αναγκαίες και χρήσιμες από κάθε άποψη.

Πρόκειται για ένα θεσμό που μετρά πάνω από τριάντα χρόνια ζωής (από το 

1972), αναπτύχθηκε όμως μόλις μετά το 1990. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι 

νομικά πρόσωπα αλλά χρηματικές δεξαμενές που συγκεντρώνουν χρηματικούς 

πόρους από ένα πλήθος επενδυτών (Μυλωνάς 1998). Σκοπός των επενδυτών και κατά 

συνέπεια των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επένδυση των συγκεντρωμένων ποσών 

σε επιλεγμένες ευκαιρίες με τρόπο ώστε να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή απόδοση, 

έχοντας βέβαια τον φυσικό περιορισμό του κινδύνου. Βοηθιούνται από την πορεία 

της οικονομίας αλλά ταυτόχρονα την βοηθούν μεταφέροντας αποταμιευτικά 

κεφάλαια από τα νοικοκυριά και άλλους φορείς σε παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας.

Τα αμοιβαία κεφάλαια διακρίνονται από εξαιρετικά πλεονεκτήματα που τα 

καθιστούν σημαντικά σαν αντικείμενο μελέτης. Προσφέρουν στον επενδυτή τα 

πλεονεκτήματα της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και της επαγγελματικής 

διαχείρισης του με μικρό κόστος. Αυτά τα πλεονεκτήματα είναι εξαιρετικά 

σημαντικά στην περίπτωση των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων όπου και η 

διαφοροποίηση και η επαγγελματική διαχείριση έχουν την δυνατότητα να 

προσθέσουν αξία. Για τα ομολογιακά και money market αμοιβαία το κύριο 

πλεονέκτημα είναι η διαχειριστική αποτελεσματικότητα μέσω της επαγγελματικής 

διαχείρισης. Άλλωστε τα φορολογικά κίνητρα και ρυθμιστικοί παράγοντες έχουν 

παίξει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη τους.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι το υψηλό 

επίπεδο διαχειριστικής διαφάνειας συγκριτικά με άλλους χρηματοοικονομικούς 

θεσμούς, όπως οι τράπεζες, αποταμιευτικά προγράμματα, ασφαλιστικές εταιρείες και 

συνταξιοδοτικά προγράμματα, που επίσης εξυπηρετούν τις ανάγκες των νοικοκυριών. 

Αντίθετα με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν 

παίρνουν ως δεδομένα πιστωτικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους και γι’ αυτό δεν 

χρειάζεται να κάνουν υποκειμενικές προβλέψεις για μη αποδοτικό δανεισμό ή να 

δημιουργούν λογαριασμούς για μελλοντικές ασφαλιστικές απαιτήσεις. Τα αμοιβαία 

κεφάλαια επενδύουν σε εμπορεύσιμα εργαλεία και είναι ικανά να ακολουθήσουν μια 

εκτίμηση, αξιολόγηση σε σχέση με την αγορά για τα περιουσιακά στοιχεία τους. Ο 

επενδυτικός κίνδυνος γεννιέται από επενδυτές που, ιδιαίτερα στην περίπτωση των
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μετοχικών αμοιβαίων, συμμετέχουν στην ανοδική προσδοκία των μετοχών αλλά είναι 

εκτιθέμενοι σε ανάλογες υψηλές ζημίες όταν πέφτουν οι αγορές (Klapper et al 2004).

Επίσης προσφέρεται ενημέρωση για τις επενδύσεις που γίνονται, πλήρη 

αναφορά της κατάστασης του λογαριασμού, συμβουλές και χαμηλότερα κόστη 

(Syriopoulos Τ. 2002)

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να εξετάσει το πάντα επίκαιρο και 

αντικείμενο αντικρουόμενων απόψεων ερώτημα της ικανότητας, δυνατότητας των 

διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων να νικήσουν την αγορά, εξετάζοντας έτσι 

ταυτόχρονα και την σπουδαιότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων ως επενδυτικού 

εργαλείου. Καθώς πέρα από τους κλασσικούς (Jensen (1968), Sharpe (1966) και 

Treynor (1965) που υποστήριξαν την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς 

καθώς έδειξαν οι μάνατζερ δεν έχουν την ικανότητα να νικήσουν ένα 

προσαρμοσμένο ως προς τον κίνδυνο χαρτοφυλάκιο της αγοράς, από τα τέλη του ’80 

άρχισε μια ζωηρή αναζήτηση της αλήθειας για τις ικανότητες των διαχειριστών των 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Χρησιμοποιώντας νέα στοιχεία και μεθοδολογίες ένας 

σημαντικός αριθμός ερευνητών (Henrickson 1984, Chang & Lewellen 1984, Grinblatt 

& Titman 1989, 1993) κατέγραψε αποδοτικότητες μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες 

από το επίπεδο της αγοράς. Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα συνεχίζονται μέχρι και 

σήμερα καθώς η αντίθετη άποψη ότι οι διαχειριστές δεν νικούν την αγορά 

εκπροσωπείται και από σύγχρονούς επιστήμονες (Elton et al 1993, Malkiel 1995).

Επίσης επιχειρείται με την παρούσα εργασία να συνδυαστεί τόσο το πρακτικό 

όσο και το επιστημονικό μέρος από τη διεθνή εμπειρία αλλά με αναφορά στα 

ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια και πιο συγκεκριμένα στα μετοχικά και μικτά 

εσωτερικού και στη γνώση που αντλείται από την λειτουργία τους την περίοδο 2000- 

2003. Χρησιμοποιώντας λοιπόν μηνιαία στοιχεία για 48 μήνες και από ένα δείγμα 24 

αμοιβαίων κεφαλαίων, διερευνούνται οι ικανότητες των διαχειριστών επιλογής και 

χρονικής τοποθέτησης. Η ύπαρξη της πρώτης ικανότητας αναφέρεται στην μικρό- 

προβλεπτική ικανότητα των μάνατζερ να επιλέγουν υποτιμημένα αξιόγραφα. Η 

δεύτερη αναφέρεται στην μακροοικονομική ικανότητα των μάνατζερ να προβλέψουν 

αλλαγές σε μακροοικονομικό περιβάλλον για να αλλάξουν το beta του 

χαρτοφυλακίου και να μεγιστοποιήσουν τις μελλοντικές τους αποδόσεις. Η ύπαρξη 

αυτών των ικανοτήτων σημαίνει νίκη της αγοράς.
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1.3 Literature review

Παράλληλα με την ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας των αμοιβαίων 

κεφαλαίων, ο αριθμός των ακαδημαϊκών μελετών για την απόδοση τους έχει αυξηθεί 

εξαιρετικά στο χρόνο. Παρ’ όλη όμως την αυξημένη βιβλιογραφία των τελευταίων 

δεκαετιών οι ακαδημαϊκοί ακόμη καταλήγουν σε συγκρουόμενα συμπεράσματα όσον 

αφορά την ικανότητα των μάνατζερ να ξεπεράσουν την απόδοση της αγοράς και τους 

οργανωτικούς και διαχειριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση.

Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη γνωστή 

προσέγγιση της mean -variance (μέσος - διακύμανση) για την διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου (Markovitz 1959). Η βασική ιδέα είναι να απλοποιηθούν οι επιπλοκές 

της προσδοκώμενης χρησιμότητας θεωρώντας ότι ο επενδυτής ενδιαφέρεται μόνο για 

την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο και μεγιστοποιεί κάποια συνάρτηση 

μέσου και διακύμανσης, υπό τους περιορισμούς που θέτονται από τις διακυμάνσεις 

και τις συνδιακυμάνσεις των υπό εξέταση στοιχείων. Ο κίνδυνος ορίζεται ως η τυπική 

απόκλιση της κατανομής των αποδόσεων. Η κατασκευή γενικών μοντέλων 

ισορροπίας, όπως του ΜΑΚΑ, που επιτρέπουν τον υπολογισμό των αναμενόμενων 

αποδόσεων και του κινδύνου για κάθε χρεόγραφο όταν η αγορά είναι σε ισορροπία 

(Sharpe 1964) έχουν διευρύνει το άριστο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου (optimum 

portfolio framework)

Οι πρώτες μελέτες, που έγιναν από τους Jensen (1968), Sharpe (1966) και 

Treynor (1965) υποστήριξαν την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς 

καθώς έδειξαν οι μάνατζερ δεν έχουν την ικανότητα να νικήσουν ένα 

προσαρμοσμένο ως προς τον κίνδυνο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Ο Treynor (1965) 

ήταν ο πρώτος που δημιούργησε δείκτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου που συγκρίνεται με άλλα αμοιβαία λαμβάνοντας υπόψιν τόσο 

το μικροοικονομικό όσο και το μακροοικονομικό επίπεδο στο οποίο λειτουργούν. 

Από την απόδοση του αμοιβαίου αφαίρεσε την απόδοση του ακίνδυνου επιτοκίου 

και την επιπλέον απόδοση την προσάρμοσε με το συστηματικό κίνδυνο. Ο Sharpe 

(1966) αναγνώρισε την αξία του Treynor, πρότεινε όμως ένα δικό του δείκτη 

αντικαθιστώντας τον συστηματικό κίνδυνο με τον συνολικό του χαρτοφυλακίου. 

Τέλος ο Jensen (1968) πρότεινε με τη σειρά του ένα νέο βελτιωμένο δείκτη και με 

την έρευνα του κατέληξε ότι η προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο απόδοση των 

αμοιβαίων κεφαλαίων των ΗΠΑ ήταν ανώτερη, μετά εξόδων δηλαδή μετά την 

αφαίρεση των εξόδων, από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του δείκτη και ότι προ
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εξόδων δηλαδή πριν την αφαίρεση των εξόδων, η απόδοση των αμοιβαίων 

κεφαλαίων ήταν τυχαία διασκορπισμένη κατά μήκος της γραμμής αγοράς του ΜΑΚΑ 

(CAPM). Η έρευνα αυτή έγινε με δείγμα 115 ανοικτών αμοιβαίων κεφαλαίων για την 

περίοδο 1945-1964 και συμφωνούσε με τα αποτελέσματα της έρευνας του Sharpe 

(1966).

Τα αντίθετα υποστήριξε ο Ippolito (1989) που βρήκε ότι η προσαρμοσμένη ως 

προς τον κίνδυνο καθαρή απόδοση, δηλαδή μετά εξόδων, ενός δείγματος 

αμερικανικών αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν εφάμιλλη, ισοδύναμη με αυτή του 

επιλεγόμενου δείκτη, έτσι οι μάνατζερ επιβραβεύονταν για την συλλογή 

πληροφοριών, σε συμφωνία με τον ορισμό των Grossman και Stiglitz (1980) για την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς με δαπανηρή πληροφόρηση. Με άλλα λόγια τα 

αμοιβαία κεφάλαια νικούν την αγορά πριν την αφαίρεση των εξόδων αλλά όχι μετά 

την αμοιβή της διαχείρισης και του κόστους συναλλαγών. Παρόμοια αποτελέσματα 

βρέθηκαν από τους Bers και Madura (2000), Dutta (2002), Droms και Walker (1996), 

Grinblatt και Titman (1989a, 1992), Goetzman and Ibotson (1994), Hendricks, Patel 

και Zeckhauser (1993) Ibbotson και Pattel (2002), Volkman και Wohar (1995,1996) 

που ενδυνάμωσαν την άποψη της αναποτελεσματικότητας της αγοράς και παρέθεσαν 

στοιχεία επαναλαμβανόμενων νικητών ανάμεσα στους μάνατζερ.

Πιο συγκεκριμένα οι Grinblatt και Titman με τα δύο τους άρθρα υποστήριξαν 

ότι στην περίοδο 1975-1984 οι μικτές αποδόσεις των μετοχικών και επιθετικών 

μετοχικών αμοιβαίων ήταν μεγαλύτερες των προβλεπόμενων κατά 2-3%. Αυτή η 

υπεραπόδοση δεν ευρέθη να σχετίζεται με γνωστές ανωμαλίες στις αποδόσεις. Τα 

στοιχεία που χρησιμοποιούν οι Grinblatt και Titman είναι διαφορετικά από άλλες 

εργασίες όχι τόσο στη χρονική περίοδο όσο στην προέλευση και στη σύνθεσή τους. 

Συγκεκριμένα αντί των πραγματικών αποδόσεων που επιτυγχάνουν οι επενδυτές των 

αμοιβαίων για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας, οι δύο επιστήμονες 

χρησιμοποιούν τις αποδόσεις των συγκεκριμένων μετοχών καθώς και του αριθμού 

που εμφανίζεται στις τριμηνιαίες εκθέσεις της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου τους. Με 

αυτό τον τρόπο ισχυρίζονται ότι προσφέρουν καλύτερες εκτιμήσεις των ικανοτήτων 

των διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Με θέματα της μεροληψίας επιζώντος και λαθών χρησιμοποίησης του δείκτη 

ασχολήθηκαν οι Elton et al (1993), Malkiel (1995), Carhart (1997), Brown, 

Goetzmann, Ibbotson και Ross (1992), Elton Gruber και Blake (1996), Grinblatt και 

Titman (1994), Dellva, DeMaskey και Smith (2001) και οι Lehman και Modest
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(1987). Για παράδειγμα οι Elton et al (1993) επιχειρηματολόγησαν λέγοντας ότι τα 

αποτελέσματα του Ippolito οφείλονται στην επιλογή ενός μη αποτελεσματικού δείκτη 

και ότι αν γίνει επανεκτίμηση με βάση τον δείκτη non-S&P500 χρεογράφων, τα 

αποτελέσματα του θα αντιστραφούν. Το ερώτημα είναι λοιπόν ακόμη ανοικτό και θα 

βοηθούσαν αποτελέσματα και από άλλες χώρες καθώς στην πλειοψηφία τους οι 

μελέτες που έγιναν αφορούσαν την αγορά των ΗΠΑ. Μια προσπάθεια έγινε από τους 

Cesari και Paneta (2002) για την αγορά της Ιταλίας που αποτελεί και την πρώτη 

εμπεριστατωμένη έρευνα των Ιταλικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η έρευνά 

τους ήταν απαλλαγμένη από μεροληψία επιζώντος καθώς στην υπό εξέταση περίοδο 

(’84-95) κανένα από τα υπό έρευνα μετοχικά αμοιβαία δεν εξέλειψε.

Σχολιάζοντας τώρα διάφορα θέματα μικροοικονομικής αποτελεσματικότητας, η 

επικρατέστερη άποψη είναι ότι σε χώρες όπου οι αγορές χρεογράφων είναι καλά 

εγκαθιδρυμένες τα αμοιβαία κεφάλαια αποδίδουν λιγότερο από την αγορά, ειδικά 

όταν συνυπολογίζονται οι φόροι. Η τυπική συμβουλή για τους επενδυτές είναι να 

επενδύουν σε αμοιβαία του δείκτη με χαμηλά έξοδα (Malkiel, 1995, Bogle, 1992). Η 

σχέση ανάμεσα στα έξοδα των αμοιβαίων και την απόδοση είναι επίσης καλά 

εμπεριστατωμένη. Τα αμοιβαία που σε μεγάλο βαθμό είναι κάτω από την αγορά 

έχουν υψηλά έξοδα, ενώ τα αμοιβαία που νικούν την αγορά δεν αυξάνουν τα έσοδά 

τους αυξάνοντας την προμήθεια αλλά επωφελούνται από το αυξανόμενο μέγεθος των 

κεφαλαίων τους (Elton et al 1996, Carhart 1997). Τα μετοχικά αμοιβαία χρεώνουν 

υψηλότερες προμήθειες από αυτά του δείκτη ή τα ομολογιακά, αντικατοπτρίζοντας 

έτσι το υψηλότερο κόστος που απαιτείται για την απασχόληση εξειδικευμένου 

προσωπικού για την επίτευξη της διαφοροποίησης και στρατηγικών (James et al 

1999).

Η διακυβέρνηση των κεφαλαίων έχει βρεθεί να παίζει ένα ρόλο στην πολιτική 

των εξόδων καθώς τα αμοιβαία τείνουν να χρεώνουν λιγότερα έξοδα όταν έχουν 

μικρότερα συμβούλια διοικούντων και ένα μεγαλύτερο μερίδιο ανεξάρτητων director 

(Tufano and Sevick 1997). Μεγαλύτερα και πιο ώριμα αμοιβαία έχουν χαμηλότερες 

προμήθειες (Malhora and McLeod, 1997), ενώ υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα 

στην υψηλή απόδοση και την καταβολή προσπάθειας στις αγοραπωλησίες και γΓ 

αυτό ανάμεσα στην απόδοση και την προμήθεια (fees) (Cirri and Tuffano, 1997). Τα 

έξοδα των αμοιβαίων συνδέονται επίσης και με τις στρατηγικές που ακολουθούνται. 

Τα επιθετικά αναπτυξιακά τείνουν να χρεώνουν υψηλότερες προμήθειες εισόδου και 

εξόδου για να αποθαρρύνουν εξαργυρώσεις καθώς περιλαμβάνουν αυτά τα αμοιβαία
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μετοχές από τις πιο μικρές και δύσκολα ρευστοποιήσιμες (Chordia, 1996). Τα 

αμοιβαία κεφάλαια και ιδιαίτερα συνδυασμοί τους επωφελούνται από οικονομίες 

κλίμακας και σκοπού, που προκύπτουν από δραστηριότητες που έχουν μεγάλα 

πλεονεκτήματα, όπως η τήρηση αρχείων, η δυνατότητες επικοινωνίας και 

εμπορευματοποίησης, αν και οι αντιοικονομίες που προέρχονται από το μεγάλο 

μέγεθος της διοίκησης βάζουν ένα όριο στο αποτελεσματικό μέγεθος των αμοιβαίων 

(Baumol et al 1990, Sirri and Tuffano 1993, Collins and Mark 1997, James et al 

1999). Όμως, αν και η τυπική ακαδημαϊκή συμβουλή είναι να προτιμούν οι επενδυτές 

αμοιβαία με χαμηλά έξοδα, τα ενεργώς διαχειριζόμενα αμοιβαία εξακολουθούν να 

είναι δημοφιλή (Gruber 1996).

Η παραπάνω βιβλιογραφία έχει σαν αντικείμενο την απόδοση των αμοιβαίων, 

λίγοι όμως ασχολήθηκαν με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδέει και τις 

δύο φάσεις της διαχείρισης χαρτοφυλακίου: α) την εκτίμηση/ επιλογή αμοιβαίων και 

β) τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου στην περίπτωση των αμοιβαίων. Μια τέτοια 

προσπάθεια έγινε από τους Herson και Zopounidis (1997) Pendaraki που προτείνουν 

μια μεθοδολογική προσέγγιση που στηρίζεται στη βοήθεια ενός πλαισίου απόφασης 

πολλαπλών κριτηρίων, και τους Zopounidis και Doumbos (2003) που την εφάρμοσαν 

στην ελληνική αγορά.

Η πλειοψηφία λοιπόν της βιβλιογραφίας για τα αμοιβαία κεφάλαια 

επικεντρώνεται σε μικροοικονομικά θέματα όπως η απόδοση των αμοιβαίων 

κεφαλαίων και η ικανότητα τους «να νικήσουν ή να ισοφαρίσουν» την αγορά, το 

επίπεδο των εξόδων, η ύπαρξη των οικονομιών κλίμακας και σκοπού και ο 

αντίκτυπος τους στην ανταγωνιστικότητα.
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1.4 Η εξέλιξη των «υοιβαίων κεφαλαίων παγκοσιήως.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χρηματοοικονομικά φαινόμενα του ’90 ήταν η 

εκρηκτική ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στις 

ΗΠΑ όπου στο σύνολό τους τα αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν από 1,6 τρις 

εκατομμύρια το 1992 σε 5,5 τρις εκατομμύρια το 1998, δηλαδή κατά μέσο όρο είχαν 

22,4% ανάπτυξη το χρόνο. Με εξαίρεση κάποιες ανατολικές Ασιατικές χώρες, με μια 

από αυτές την Ιαπωνία, το ίδιο συνέβη στις περισσότερες χώρες στον κόσμο.

Οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν την τελευταία ένταξη) βίωσαν μια 

αύξηση του ύψους 1,6 τρις (από 1 τρις το 1992 σε 2.6 τρις το 1998), με μέσο όρο 

ανάπτυξης 17,7% ετησίως.

Η Ελλάδα σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης (78%) , ακολουθεί η 

Ιταλία (48%), το Βέλγιο, η Δανία, η Φιλανδία και η Ιρλανδία (και οι τέσσερις με 

ποσοστά περίπου 35%). Κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Μαρόκο 

σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης αλλά από πολύ μικρότερα σημεία 

έναρξης.

Επίσης όσον αφορά την Ελλάδα την περίοδο 1992 ως 1998 τα assets των 

αμοιβαίων κεφαλαίων έφτασαν σε ποσοστό 20-30% του ΑΕΠ.

Ένα χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής αγοράς που αφορά και παρατηρήθηκε και 

στην Ελλάδα είναι η αυξητική δύναμη των αμοιβαίων κεφαλαίων σε χώρες με 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς κεφάλαια 

(unfunded). Παρατηρήθηκε μάλιστα ισχυρή μεγέθυνση της βιομηχανίας ασφαλειών 

ζωής. Το αποταμιευτικό κοινό αντιδρά έτσι σε διάφορα φορολογικά κίνητρα για την 

απόκτηση αποταμιεύσεων μακροχρόνια για να προστατευθούν από την πιθανότητα 

μελλοντικής αδυναμίας των εθνικών ασφαλιστικών ταμείων να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους στο ακέραιο.

Τα κύρια ευρήματα των Klapper et al (2004) στο άρθρο τους για την ανάπτυξη 

των αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως είναι:

> τα περιουσιακά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκαν από 8% σε 

16% του GDP την περίοδο 1992 ως 1998 για όλες τις υπό εξέταση χώρες.

> στις χώρες με υψηλό εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία των αμοιβαίων 

κεφαλαίων για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν από 10% σε 24% του GDP, ενώ 

στις χώρες μεσαίου εισοδήματος αρχικά είχαν αύξηση από 4% σε 8%, στη 

συνέχεια όμως έπεσε και πάλι στο 4% του ΑΕΠ μετά την κρίση της 

ανατολικής Ασίας.
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> ένα σύνολο 16 χωρών έχουν κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων με καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία να ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ το 1998. Έντεκα από 

αυτές τις χώρες ανήκαν στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

> Σε 12 χώρες, τα μετοχικά αντιπροσώπευαν πάνω από 40% των συνολικών 

assets.

> Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι πιο προηγμένα σε χώρες με περισσότερο 

αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές και χρηματοοικονομικά συστήματα.

> Οι υψηλότερες αποδόσεις της αγοράς και η υψηλή ρευστότητα, με χαμηλή 

την μεταβλητότητα έχουν επίσης βοηθήσει στην ανάπτυξη των αμοιβαίων.

> Οι νομικές αρχές συνδέονται σημαντικά με την ανάπτυξη των αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Τα μετοχικά είναι ανεπτυγμένα κυρίως σε χώρες με κοινό νομικό 

(common law countries) σύστημα, ενώ τα ομολογιακά σε χώρες όπου 'έχουν 

ανεπτυγμένα συστήματα αστικού δικαίου.

> Οι περιορισμοί στον ανταγωνισμό, όπως όρια στα επιτόκια, αποτελούν 

βασικούς παράγοντες της ανάπτυξης της αγοράς χρήματος και των 

ομολογιακών.

Στις ΗΠΑ δεν αυξήθηκε μόνο ο αριθμός των αμοιβαίων κεφάλαιων αλλά και η 

παρακράτηση τους από τα νοικοκυριά. Γιατί συνέβη αυτό;

Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη των 

επενδυτών στην αγορά, σχετικά με την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και 

την ρευστότητα της, και η προσαρμογή (orientation) του χρηματοοικονομικού 

συστήματος έχουν βρεθεί να είναι οι κύριοι παράγοντες της ανάπτυξης των 

αμοιβαίων κεφαλαίων κάνοντας τα πιο δημοφιλή.

Η αύξηση της ζήτησης των αμοιβαίων κεφαλαίων από τα νοικοκυριά είναι 

μέρος της γενικότερης αύξησης του ενδιαφέροντος τους για χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία στα ’90, που σηματοδοτήδηκε με αυξημένες τιμές στις μετοχές 

και σχετικά χαμηλά και σταθερά επιτόκια και χαμηλό πληθωρισμό. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο τα νοικοκυριά διαλέγουν να επενδύσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο μέσω των 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Έτσι η σημαντική αύξηση στους λογαριασμούς ιδιωτικής 

ασφάλισης, η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μέσω ξένων χρεογράφων , η μείωση 

του συναλλακτικού κόστους συντέλεσαν στην ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων 

(Syriopoulos Τ. 2002)

Η παγκόσμια ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων πυροδοτήθηκε α) από την 

αύξουσα παγκοσμιοποίηση και την επεκτατική παρουσία μεγάλων πολυεθνικών
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χρηματοοικονομικών ομίλων σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών αλλά και β) από την 

υψηλή απόδοση των αγορών μετοχών και ομολόγων καθ’ όλη τη διάρκεια του '90. γ) 

επίσης το δημογραφικό γέρασμα (demographic aging) που χαρακτηρίζει τους 

πληθυσμούς των περισσότερων χωρών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος δ) και η 

αναζήτηση χρηματοοικονομικών εργαλείων που είναι ασφαλή και ρευστοποιήσιμα 

αλλά ταυτόχρονα υπόσχονται υψηλές μακροχρόνιες αποδόσεις με αύξων αριθμό 

επενδυτών, ε) Η ανάπτυξη αυτή συνέβη συγχρόνως με μια περίοδο υψηλής 

ανάπτυξης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς παγκοσμίως, πυροδοτημένη κατά ένα 

μέρος από την ραγδαία τεχνολογική έκρηξη και τη χρήση του Internet (Klapper et al 

2004).
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1.5 Η εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

Το 1972 με πρωτοβουλία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της 

Εμπορικής Τραπέζης ιδρύθηκαν στην Ελλάδα τα πρώτα αμοιβαία κεφάλαια και αφού 

προηγουμένως δημιουργήθηκε το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο με το νομοθετικό 

διάταγμα 608/1970. Η ανάπτυξή τους όμως αρχίζει μετά το 1990 και συνεχίζεται 

μέχρι σήμερα, οφείλεται δε σε μια μεγάλη σειρά αλλαγών που έγιναν στην Ελληνική 

οικονομία και κεφαλαιαγορά.

Η βραδύτητα αυτή που σημειώθηκε στη χώρα μας, εντάσσεται στα γενικότερα 

πλαίσια διατήρησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο περιθώριο των κοσμογονικών 

εξελίξεων, που αποδίδονται ως επενδυτική και χρηματοοικονομική επανάσταση της 

Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ.(βλ.Μαλινδρέτου 2002 σελ.222). Στην επέκταση τους την 

τελευταία δεκαετία συνέβαλαν καθοριστικά α) η πολιτική απελευθέρωση των αγορών 

και β) η προοπτική ολοκλήρωσης της Ε.Ε. και της ίδρυσης της ΟΝΕ, σύμφωνα με τη 

συνθήκη του Μάαστριχ (1992). Στη συνέχεια η ανάπτυξη των ΑΚ ακολούθησε τις 

εξελίξεις της ίδρυσης της ΟΝΕ (1998) και την κάθετη ενεργοποίηση της οικονομικής 

πολιτικής για πλήρη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την ΟΝΕ, που οδήγησε 

στην πλήρη ένταξη της χώρας μας την 1.1.2001. Με την εξαιτίας των γεγονότων 

αυτών απότομη μείωση του πληθωρισμού, των επιτοκίων και την μη επαρκή 

ενημέρωση του αποταμιευτικού κοινού, στράφηκαν μαζικά στο χρηματιστήριο 

εκατομμύρια επενδυτές. Αυτό συνεπαγόταν την απότομη αύξηση των τιμών των 

μετοχών, άνοδο του γενικού δείκτη του ΧΑΑ άνω των 6000 μονάδων, που 

ακολουθήθηκε με κάθετη πτώση και παρατεταμένη διατήρηση του σε επίπεδο κάτω 

των 2500 μονάδων, με μεγάλες ζημίες των επενδυτών, περιλαμβανομένων και των 

αμοιβαίων κεφαλαίων. (Μαλινδρέτου Β. 2002)

Είναι χαρακτηριστική η αλματώδης ανάπτυξή τους. Με την έναρξη του θεσμού 

το 1970 λειτουργούσαν μόνο δύο αμοιβαία κεφάλαια και τρία το 1989 με συνολικό 

ενεργητικό 100 εκατ. και 20 δις δραχμές αντίστοιχα. Σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό 

ενεργητικό της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων ανήλθε την 1η Ιανουάριου του 

2004 σε 30,39 δις ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κατά 41,8% του ενεργητικού 

των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2003, ενώ οι 

αποδόσεις αυτής της κατηγορίας κυμάνθηκαν από 3,45% έως 9,37% έναντι 

αρνητικών αποδόσεων από -8,02% έως -1,04% τον Ιανουάριο του 2003.
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα αμοιβαία κεφάλαια παρασύρθηκαν από τη μεγάλη 

πτώση των τιμών των μετοχών και του γενικού δείκτη του ΧΑΑ αλλά δεν θα πρέπει 

να αμφισβητείτε η σημασία και η χρησιμότητα τους. Θα πρέπει δηλ να διευκρινιστεί 

το εξής, τα αμοιβαία κεφάλαια ως βασικοί «θεσμικοί επενδυτές», έχουν αποστολή, 

υπό κανονικές συνθήκες, τη διασφάλιση των αμοιβαίων συμφερόντων των 

μεριδιούχων τους, που και αυτοί είναι κατά βάση μικροεπενδυτές. Σε περίπτωση μη 

ομαλής λειτουργίας, γενικής πτωτικής φάσης και καθήλωσης του χρηματιστηρίου, 

εύλογο είναι να μην μπορούν να αποφύγουν ζημιές και τα ΑΚ, που οφείλονται σε 

άλλους παράγοντες και όχι σε αυτά, στην έκταση που έχουν σύγχρονη στελέχωση, 

οργάνωση και λειτουργία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ια

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/01/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/01/03

Δ%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

5.027,8 4.555,5 10,4

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

758,0 550,2 37,8

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ 715,4 351,0 103,8

ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΣΙΜΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

15.160,0 11982,0 26,5

ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΗ

152,6 33,5 355,5

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.555,2 3211,8 41,8

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 790,8 259,1 205,2

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ 49,6 51,6 -3,9

ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.977,7 3623,8 -17,8

ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19,0 3,0 533,3

ΜΙΚΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 156,3 149,5 4,5

ΣΥΝΟΔΟ 30.362,4 24.771,0 22,6

Πηγή : ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.

2.1 Βασικές έννοιες 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν ένα θεσμό συγκέντρωσης κεφαλαίων από 

μεγάλο αριθμό αποταμιευτών που τοποθετούνται ενιαία από εταιρείες διαχείρισης 

(ΑΕΔΑΚ) σε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια, σε ανταπόκριση στους στόχους και τις 

προτιμήσεις των επενδυτών.(Μαλινδρέτου Β. 2002)

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ελλάδα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Επαγγελματική διαχείριση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που 

εξασφαλίζει την ορθολογική λήψη επενδυτικών αποφάσεων, 

β) Διασπορά των επενδύσεων σε αγορές αξιόγραφων διαφορετικού τύπου 

γ) Καθημερινή παρακολούθηση της αξίας της επενδύσεώς του από τις σχετικές 

στήλες του Τύπου στον οποίο υποχρεωτικά δημοσιεύεται η ημερησία αποτίμηση του 

ενεργητικού του Α/Κ.

δ) Δυνατότητα αμέσου ρευστοποιήσεως της συμμετοχής τους (μέσα σε πέντε μέρες) 

ε) Πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού 

στ) Διαπραγματευτική δύναμη που παρέχει ο όγκος του ενεργητικού του Α/Κ. 

ζ) Διαφάνεια διαχειρίσεως για την οποία μεριμνά η σχετική νομοθεσία και οι έλεγχοι 

των επενδυτικών οργάνων

η) Διασφάλιση και φύλαξη της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τον 

Θεματοφύλακα (Τράπεζα)

θ) Κοινός λογαριασμός. Τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται σε «κοινό λογαριασμό» 

δύο ή περισσότερων προσώπων.

ι) Κληρονομούνται και μεταβιβάζονται μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και 

δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή.

κ) Είναι δυνατή η ενεχυρίαση των μεριδίων για λήψη δανείου.

λ) Η φορολογική υποχρέωση του επενδυτή περιορίζεται στο φόρο 3%ο που

επιβάλλεται επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Όμως σημειώνουμε ότι παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά τους τα 

Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις 

τους δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές (πηγή Ένωση Θεσμικών Επενδυτών). 

Μάλιστα η τελευταία αυτή πρόταση είναι χαρακτηριστική σε οποιοδήποτε έντυπο ή
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πληροφόρηση δοθεί στο επενδυτικό κοινό, θέλοντας να τονίσουν ότι και αυτή η 

μορφή επένδυσης ενέχει κίνδυνο και δεν έχει «σίγουρες» αποδόσεις.

ΟΙ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι οι εταιρίες:

• που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες 

κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και των οποίων η λειτουργία 

βασίζεται στην αρχή της κατανομής κινδύνων, και

• των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή 

εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των εταιριών 

αυτών. (Αρθρο 1 Ν. 1969/91)

Μόνο οι εγκεκριμένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορούν 

να συγκροτούν Αμοιβαία Κεφάλαια αφού αποδείξουν την ικανότητά τους στις 

επενδύσεις και την ύπαρξη ειδικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Κύριοι μέτοχοι σε 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. (πρέπει να είναι μέτοχοι τουλάχιστον των 2/5) αλλά όχι με ποσοστό άνω 

του 50% πρέπει απαραιτήτως να είναι Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες ή άλλες 

ανώνυμες εταιρίες με κεφάλαια ίσα με τα κεφάλαια τραπεζών.

Στην Ελλάδα λειτουργούν οι εξής ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων

κεφαλαίων:

ABN-AMRO ΑΤΤΙΚΗ MARFIN ΛΑΪΚΗ

ALICO AIG ΓΕΝΙΚΗ PROFUND Π&Κ

ALLIANZ ΔΙΕΘΝΙΚΗ PROTON ΠΕΙΡΑΙΩΣ

DRESDNER

ALPHA TRUST ΕΓΝΑΤΙΑ HSBC ΤΤ ΕΛΤΑ

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΩΜΕΓΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΜΗΣ INTERNATIONAL

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EFG

ΠΙΣΤΗ

ATE INTERTRUST ΚΥΠΡΟΥ
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Μερίδιο

Το κεφάλαιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαιρείται σε μερίδια, όχι σε μετοχές ή 

ομολογίες. Όταν συμμετέχει κανείς σε Α/Κ, το ποσό που καταθέτει μετατρέπεται σε 

μερίδια (συνήθως κλασματικό αριθμό) τα οποία δεν αλλάζουν αν δεν προσθέσουμε ή 

αφαιρέσουμε χρήματα. Είναι δηλαδή τίτλοι ιδιοκτησίας πάνω στο καθαρό ενεργητικό 

του αμοιβαίου που επενδύει ο μεριδιούχος. Οι τίτλοι αποκτούνται με την καταβολή 

της τιμής διάθεσης στο αμοιβαίο κεφάλαιο και εξαγοράζονται μόνο από το ίδιο 

αμοιβαίο.

Όσο μεγαλύτερο είναι το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε 

μεριδίου τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μεριδίων, ο οποίος δεν παραμένει 

σταθερός καθώς τα αμοιβαία είναι ανοικτού τύπου.

Στο τέλος της ημέρας και με το κλείσιμο του χρηματιστηρίου υπολογίζεται η 

συνολική αξία των τίτλων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο, με βάση τον αριθμό 

τους και την τιμή κλεισίματος. Για τους τίτλους που δεν διακινήθηκαν, 

χρησιμοποιούνται οι τιμές της προηγούμενης διαπραγμάτευσης ενώ για τίτλους που 

δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι τιμές κτήσης. Στις αξίες αυτές 

προστίθενται άλλες αξίες όπως τα χρήματα που δεν έχουν ακόμη επενδυθεί, ή όποιες 

καταθέσεις και μετρητά διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο για να εκτελεί τις εκάστοτε 

εξαγορές ή πληρωμές προς τρίτους που ανακύπτουν. Το σύνολο των ανωτέρω αξιών 

αποτελεί την αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.(Μυλωνάς 1998)

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν μακροπρόθεσμα δάνεια καθώς δεν επιτρέπεται 

δανεισμός με σκοπό την επένδυση, παρά μόνο μικρά βραχυπρόθεσμα για την 

αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών πληρωμών προς τρίτους. Οι υποχρεώσεις προς 

τρίτους είναι οι αμοιβές που πρέπει να καταβληθούν για υπηρεσίες που έχουν 

προσφερθεί ή για απρόβλεπτα αυξημένες εξαγορές. Είναι οι αμοιβές στις ΑΕΔΑΚ, το 

θεματοφύλακα και τους επενδυτικούς συμβούλους και προμήθειες στις 

χρηματιστηριακές εταιρείες.

Αν από τη συνολική αξία του ενεργητικού αφαιρέσουμε τις υποχρεώσεις προς 

τρίτους προκύπτει η αξία του καθαρού ενεργητικού. Η διαίρεση του τελευταίου με 

τον αριθμό των μεριδίων δίνει την καθαρή τιμή ανά μερίδιο.
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Καθαρή τιμή (μεριδίου)

Η καθαρή τιμή προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του Α/Κ 

κάθε ημέρας με το συνολικό αριθμό μεριδίων εκείνης της ημέρας. Η καθαρή τιμή 

(που αναγράφεται στις εφημερίδες καθημερινά) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η 

απόδοση των επενδύσεων αλλά και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς.

Τίτλος μεριδίων

Ονομαστικός τίτλος που εκδίδεται στο όνομα του μεριδιούχου και των 

συμμεριδιούχων μετά τη συμμετοχή στο ΑΚ. Αναγράφει επίσης των αριθμό μεριδίων 

την αξία αγοράς τους και την ημερομηνία συμμετοχής. Η ΑΕΔΑΚ μπορεί μετά από 

σύμφωνη γνώμη του μεριδιούχου και σχετική πρόβλεψη του κανονισμού να μην 

εκδίδει τίτλο μεριδίων. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία αποστέλλει στο μεριδιούχο 

βεβαίωση συμμετοχής.

Συμμετοχή

Συμμετοχή είναι η είσοδος ενός προσώπου σε ΑΚ. Η συμμετοχή έχει 

ημερομηνία την ημερομηνία που κατατίθενται τα χρήματα στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

αν πρόκειται για μετρητά, ή την ημερομηνία που είναι διαθέσιμα για το ΑΚ (π.χ. 

επιταγές). Η τιμή συμμετοχής είναι η τιμή διάθεσης του μεριδίου της ημέρας εκείνης

Μεριδιούχος

Όποιος συμμετέχει σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είναι κάτοχος μεριδίων. Στην 

περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων πελάτες και μέτοχοι είναι ένα και το αυτό. Ο 

αριθμός των μεριδίων που κατέχει ένας επενδυτής προσδιορίζει και το ποσοστό 

ιδιοκτησίας του στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα μερίδια αποκτούνται με την πληρωμή της 

αξίας για κάθε ένα τη συγκεκριμένη ημέρα αγοράς. Η αξία αυτή μεταβάλλεται 

καθημερινά καθώς οι κινητές αξίες πάνω στις οποίες είναι επενδεδυμένα τα αμοιβαία 

κεφάλαια είναι αντικείμενο συνεχούς διαπραγμάτευσης και γι' αυτό αυξομειώσεων. 

Τέλος τα μερίδια δεν είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο όπως συμβαίνει με 

τα αμοιβαία κλειστού τύπου των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 

Συμμεριδιούχοι

Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια ΑΚ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε 

συμμεριδιούχος μπορεί να εξαγοράσει μερίδια.

Μέρισμα

Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από 

κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού
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προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης. Ο όρος «δύναται» 

σημαίνει ότι ο κανονισμός του Α/Κ μπορεί να ορίζει διαφορετικά. Το μέρισμα έχει 

φορολογηθεί και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση. Το καθαρό ποσό 

που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εξόδων διαιρείτε με τον αριθμό των μεριδίων 

και προκύπτει το μέρισμα που δικαιούται κάθε μεριδιούχος. Ο μεριδιούχος μπορεί αν 

θέλει να μην εισπράξει αλλά να επαναπενδύσει το ποσό του μερίσματος αποκτώντας 

νέα μερίδια.

Η «Ένωση Θεσμικών Επενδυτών» έχει εισηγηθεί προς την Επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς την δυνατότητα να μην διανέμουν μέρισμα οι ΑΕΔΑΚ αλλά να 

επαναπενδύουν τα κέρδη τους, με την συμφωνία πάντα των μεριδιούχων τους. Από το 

1995 ακολουθούνται σύνθετες στρατηγικές επανεπένδυσης των μερισμάτων χωρίς 

σοβαρές αντιρρήσεις από τους μεριδιούχους. Ειδικά μετά την αποϋλοποίηση των 

τίτλων οι διαδικασίες έγιναν πιο απλές.

Επανεπένδυση

Αναφέρεται στα μερίσματα που διανέμει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κάθε χρόνο. Ο 

μεριδιούχος αντί να τα εισπράξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό τους για να 

αποκτήσει νέα μερίδια.

Κίνδυνος (ρίσκο)

Όλες οι επενδύσεις έχουν κάποιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά η πιθανότητα να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση την οποία ανέμενε ο 

επενδυτής. Στα μετοχικά και στα ξένα Α/Κ, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη λόγω της 

φύσεως της επένδυσης ενώ είναι μικρότερη στα Ομολογιακά Α/Κ και στα Α/Κ 

Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Απόδοση

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκο αλλά κέρδος και το κέρδος μετριέται 

σαν απόδοση και δεν είναι τίποτα άλλο από την αύξηση που έχει επιτευχθεί στα 

χρήματα του μεριδιούχου δηλαδή η διαφορά στην τιμή καθώς και το μέρισμα που 

λαμβάνει κάθε χρόνο. Έτσι στην επιλογή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου παίζει σημαντικό 

ρόλο η επίτευξη αποδόσεων στο παρελθόν, κυρίως όμως γίνεται με βάση το είδος των 

επενδύσεων στις οποίες τοποθετούνται τα χρήματα.

Κέρδη κεφαλαίου

Είναι τα κέρδη τα οποία πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση μετοχών, 

ομολόγων ή και συναλλάγματος σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που αγοράσθηκαν.
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Ενεργητικό (αμοιβαίου κεφαλαίου)

Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες 

τιμές. Δηλαδή καθημερινά υπολογίζονται οι τιμές των ομολόγων, οι τόκοι, τα 

μετρητά, οι μετοχές, το συνάλλαγμα κλπ. και αθροίζονται για να προκόψει το 

ενεργητικό. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της 

αξίας των επενδύσεων όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας. 

Θεματοφύλακας

Το ρόλο του θεματοφύλακα παίζει συνήθως μια τράπεζα που λειτουργεί στην 

Ελλάδα (Ελληνική ή Ξένη) η οποία φροντίζει για τη φύλαξη της περιουσίας, για τις 

εισπράξεις και πληρωμές και για τη σωστή εκτέλεση των συναλλαγών. Αυτό γίνεται 

κυρίως γιατί οι τράπεζες έχουν εμπειρία από ελεγκτικές εργασίες ενώ διευκολύνονται 

από το υπάρχον σύστημα πληρωμών και εισπράξεων. Η αμοιβή του είναι 

προκαθορισμένη, ανταγωνιστική και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο Θεματοφύλακας 

ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη νομιμότητα των κινήσεων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και την 

τήρηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ενώ και η ΑΕΔΑΚ από τη μεριά 

της είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί τον θεματοφύλακα για την ορθή εκτέλεση 

των εντολών της.

Η ύπαρξη του θεματοφύλακα κάνει τα αμοιβαία κεφάλαια μια από τις πιο 

εγγυημένες επενδυτικές επιλογές καθώς εξασφαλίζει, μαζί με τους νόμους, την 

διαφάνεια των χρηματικών συναλλαγών, των τίτλων και των επενδεδυμένων 

χρημάτων.

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς

Το Εποπτικό Όργανο των Εταιριών Διαχειρίσεως και των Εταιριών 

Επενδύσεων. Είναι το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Τράπεζες. 

Υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις Ε.Ε.Χ. και ελέγχει τη λειτουργία τους. Δέχεται και ερευνά τα 

παράπονα και καταγγελίες των πολιτών σε ό,τι αφορά τα Α/Κ και ΕΕΧ.

Κανονισμός

Το κείμενο που περιγράφει τους σκοπούς του κάθε αμοιβαίου, τις υποχρεώσεις, 

τον τρόπο λειτουργίας και οτιδήποτε αφορά το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεσμεύει τους 

μεριδιούχους, τον Θεματοφύλακα και την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και πρέπει πάντα να διαβάζεται 

με προσοχή από τους υποψήφιους μεριδιούχους. Πιο συγκεκριμένα περιέχει την 

ονομασία του ΑΚ, της ΑΕΔΑΚ, του θεματοφύλακα, τις αμοιβές των τελευταίων, 

προμήθειες εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων, την τιμή μεριδίου κατά τη σύστασή του,
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τον σκοπό καν την επενδυτική πολιτική, τις μεθόδους δανειοδότησης και το είδος των 

κινητών αξιών.

Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου συντάσσεται με την σύσταση του 

αμοιβαίου κεφαλαίου, υπογράφεται από την εταιρεία διαχείρισης και το 

θεματοφύλακα και θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς και να 

εγκριθεί. Για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται έγκριση της και άμεση 

γνωστοποίηση στους μεριδιούχους.

Ενημερωτικό φυλλάδιο και συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο

Έντυπα στα οποία αναγράφονται όσα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος 

μεριδιούχος για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δίδονται δωρεάν στον μεριδιούχο για την 

ενημέρωση μιας σειράς χαρακτηριστικών του αμοιβαίου, όπως τον κανονισμό, την 

ημερομηνία σύστασής του, την ΑΕΔΑΚ , τα άλλα αμοιβαία που διαχειρίζεται η 

ΑΕΔΑΚ, το ύψος των αμοιβαίων κεφαλαίων της, το θεματοφύλακα και γενικά ότι 

πρέπει να γνωρίζει ο μεριδιούχος όταν κάνει αίτηση σε μια ΑΕΔΑΚ για την 

απόκτηση μεριδίων.

Ετήσια και εξαμηνιαία οικονομική έκθεση

Η έκθεση που καταρτίζει η Εταιρία Διαχειρίσεως στο τέλος της ετήσιας 

διαχειριστικής χρήσης και στο τέλος κάθε εξαμήνου, και τίθεται στη διάθεση των 

μεριδιούχων. Η διαχειριστική χρήση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ταυτίζται με την 

διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους με εξαίρεση την πρώτη διαχειριστική χρήση που 

μπορεί να είναι μικρότερη του έτους. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για 

την περιουσιακή κατάσταση του Α/Κ, για το λογαριασμό αποτελεσμάτων, για τα 

διανεμόμενα κέρδη ή επανεπενδυόμενα κέρδη, εισροές-εκροές μεριδίων κλπ.

Τόσο η ετήσια όσο και η εξαμηνιαία υπόκεινται σε έλεγχο από μέλη του 

σώματος Ορκωτών Αογιστών και στη συνέχεια υποβάλλονται στην Επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς. Οι μεριδιούχοι έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις εκθέσεις ενώ γίνεται 

δημοσίευση μιας συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου 

μαζί με το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης των Κερδών, σε μια 

οικονομική και μια ημερήσια εφημερίδα.

Εξαγορά αμοιβαίου κεφαλαίου

Η διαδικασία "ανάληψης" χρημάτων από Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Μπορεί να είναι 

μερική (συγκεκριμένο ποσό, μέρος του συνολικού κεφαλαίου) ή ολική και απαιτεί 

συμπλήρωση αίτησης. Τα χρήματα πιστώνονται το αργότερο εντός πέντε ημερών από 

την υποβολή της αίτησης, στην τιμή εξαγοράς της ημέρας που υποβλήθηκε η αίτηση.
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Δικαίωμα στην εξαγορά έχουν όλοι οι συμμεριδιούχοι ξεχωριστά (κοινός 

λογαριασμός).

Αίτηση εξαγοράς

Συνήθως βρίσκεται στην πίσω όψη του τίτλου και είναι απαραίτητη για την 

"ανάληψη" χρημάτων (μέρους ή όλου του κεφαλαίου).

Αντιπρόσωπος

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μια 

Τράπεζα, ασφαλιστική εταιρία, ΕΠΕΥ, ή χρηματιστηριακή εταιρία. Ο Αντιπρόσωπος 

είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο, τι κόστος 

(προμήθειες, αμοιβές κλπ) έχει για τον μεριδιούχο, ενώ οφείλει να έχει στην διάθεση 

του κοινού, κανονισμούς και ενημερωτικά δελτία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που 

διαθέτει. Ο Αντιπρόσωπος επίσης πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψήφιου 

μεριδιούχου 

Προμήθεια διάθεσης

Μικρό ποσοστό του κατατιθέμενου κεφαλαίου που παρακρατείται κατά τη 

συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαια και το οποίο καλύπτει διάφορα έξοδα διάθεσης. 

Κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του ΑΚ και το ύψος της καθορίζεται στον 

Κανονισμό του ΑΚ, αναγράφεται δε από την ΑΕΔΑΚ και στην αίτηση συμμετοχής 

στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και 4% του κεφαλαίου, 

που παρακρατείται κατά τη συμμετοχή στο αμοιβαίο. Η μεγαλύτερη προμήθεια 

συναντάται στα αναπτυξιακά και στα μικτά.

Προμήθεια εξαγοράς

Ποσοστό του ρευστοποιούμενου ποσού το οποίο παρακρατείται κατά την έξοδο 

από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του ΑΚ. 

Καθορίζεται από τον Κανονισμό του ΑΚ και εάν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο 

ποσοστό, αναγράφεται στην αίτηση συμμετοχής. Κυμαίνεται κατά κανόνα από 0,5% 

μέχρι 2% της καθαρής τιμής του μεριδίου.

Υπάρχουν και αμοιβαία κεφάλαια που εμφανίζουν ότι δεν έχουν προμήθειες 

διάθεσης και εξαγοράς και ορισμένα δεν χρεώνουν προμήθειες εξόδου μετά από 

ορισμένο χρόνο διακράτησης των μεριδίων από τους επενδυτές. Επίσης υπάρχουν 

αμοιβαία που χρεώνουν διάθεσης μόνο κατά την έξοδο κεφαλαίων και όχι κατά την 

είσοδο σαν μια προσπάθεια κατακράτησης κεφαλαίων. Αποτελούν γενικά τα κόστη 

εξόδου και εισόδου εργαλεία προσέλκυσης νέων επενδυτικών κεφαλαίων και
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διατήρησής τους στο αμοιβαίο. Προς αποφυγή μεταβολής των όρων επένδυσης τα 

αμοιβαία διατηρούν την όποια πολιτική εφαρμόζουν διαχρονικά.

Τιμή διάθεσης

Η τιμή διάθεσης είναι η καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά την προμήθεια 

διάθεσης

Τιμή εξαγοράς

Η τιμή εξαγοράς είναι η καθαρή τιμή μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς. 

Σύμβουλος επενδύσεων

Ειδικευμένη εταιρία ή Τράπεζα που συμβουλεύει την ΑΕΔΑΚ για τις 

επενδύσεις του ΑΚ. Εάν αμείβεται από το ΑΚ η αμοιβή της αναγράφεται στον 

κανονισμό 

Πόθεν έσχες

Δεν υπάρχει "πόθεν έσχες" για την αγορά μεριδίων σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Αντίθετα 

τα μερίσματα και τα κέρδη κεφαλαίου που αποκομίζει ο μεριδιούχος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για το μεριδιούχο.

Φορολογία

Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τα Αμοιβαία Κεφάλαια καθορίζεται από το 

άρθρο 48 του Ν. 1969/91. όπακ ισχύει σήμερα.

Η πράξη σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η διάθεση και η εξαγορά μεριδίων, 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή 

οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου και γενικά τρίτων.

Κατά την είσπραξη τόκων στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου, ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του Ν. 2238/1994, κατά 

περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται σε καταβολή φόρου τρία τοις χιλίοις (3%ο) 

ετησίως, στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο οποίος 

υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου ολόκληρου του καθαρού ενεργητικού 

του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο φόρος λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην 

αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, με ευθύνη της Α.Ε. Διαχειρίσεως, μέσα στο 

πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουάριου του επόμενου εξαμήνου 

από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική
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υποχρέωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων, επιφυλασσομένων των 

διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ' ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγορά 

μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, 

τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του 

Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικών τρίτων.

Εξάλλου με το νόμο 2874/2000 δόθηκε η δυνατότητα έκπτωσης από το 

συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

της δαπάνης που κατέβαλε για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων 

κεφαλαίων εσωτερικού. Το ποσό της έκπτωσης θα αφαιρείται από το συνολικό 

εισόδημα αφού συμπληρώθηκαν τρία έτη από την αγορά των μεριδίων και δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ.

Η έκπτωση αυτή θα παρέχεται μόνο μια φορά και προϋπόθεση για την 

εφαρμογή της παραπάνω έκπτωσης είναι η διατηρησιμότητα των μεριδίων των 

μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για τρία (3) έτη, από την 

ημερομηνία αγοράς, (πηγή Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
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2.2 Προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη

Για τη σωστή τους λειτουργία και ανάπτυξη τους τα αμοιβαία κεφάλαια 

απαιτούν ένα εύρωστο και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Οπως σε όλες τις 

περιπτώσεις agency contracts, δηλαδή συμβολαίων που εμπεριέχουν μεσιτεία, οι 

επενδυτές θα πρέπει να προστατευθούν από αθέμιτη συμπεριφορά από την πλευρά 

των μάνατζερ δηλ. των διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων, που θα έχει ως 

σκοπό την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν 

τον κίνδυνο της επένδυσης αλλά βασίζονται στις διαφημιζόμενες επενδυτικές 

στρατηγικές των μάνατζερ και σύμφωνα με αυτές κάνουν τις επιλογές τους. Είναι 

λοιπόν σημαντικό οι μάνατζερ να ακολουθούν τις στρατηγικές που ανακοίνωσαν 

στον επενδυτή ότι θα εφαρμόσουν και να μην ξεφεύγουν από τους αρχικούς τους 

στόχους, χωρίς να προηγηθεί ανάλογη εξουσιοδότηση. Οι λογιστικοί και ελεγκτικοί 

κανόνες καθώς και η απελευθέρωση πληροφοριών και οι προϋποθέσεις διαφάνειας 

είναι εξαιρετικής σημασίας.

Τα αμοιβαία κεφάλαια απαιτούν καλά αναπτυγμένες αγορές χρεογράφων με ένα 

υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας της αγοράς και ρευστότητας. Η αξιοπιστία της αγοράς 

συνεπάγεται ότι οι έχοντες εσωτερική πληροφόρηση εμποδίζονται να την 

εκμεταλλευτούν, ενώ οι μεγαλομέτοχοι και οι διαμεσολαβητές της αγοράς 

εμποδίζονται να χειραγωγήσουν την αγορά. Η αξιοπιστία επίσης απαιτεί οι 

διοικούντες των εταιρειών να ακολουθούν υψηλά στάνταρτ εταιρικής διακυβέρνησης 

και τιμιότητας. Η ρευστότητα της αγοράς εξασφαλίζει ότι τα συναλλακτικά κόστη 

είναι χαμηλά και οι επενδυτές δεν υποφέρουν από μεγάλες αντίθετης κατεύθυνσης 

μεταβολές των τιμών όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρεόγραφα (Klapper et al 

2004).
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2.3 Κατηγορίες αιιοιβαίων κεφαλαίων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 79/1996 και 129/1998 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται σε κατηγορίες, έτσι ώστε να 

υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ονομασίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, 

του σκοπού που αναφέρεται στον κανονισμό του και της σύνθεσης του ενεργητικού 

του, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α

Κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΙΚΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΎΠΟΥ

Επενδύουν 
κυρίως σε 
μετοχές

Επενδύουν κυρίως σε 

μακροχρόνιους τίτλους 
σταθερού εισοδήματος 

και όχι όνω του 10% σε 
μετοχές

Επενδύουν κυρίως σε 
προϊόντα (μέσα, τίτλους) 

χρηματαγοράς, 
δευτερευόντως σε τίτλους 
σταθερού εισοδήματος και 

όχι άνω του 10% σε 
μετοχές

Συνδυασμός
επενδύσεων

προηγούμενων
κατηγοριών

Επενδύουν κυρίως σε 
ειδικού τύπου 
επενδυτικών 

προϊόντων και 
τουλάχιστον 10% σε 

τίτλους σταθερού 
εισοδήματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επενδύουν 
κυρίως σε 
μετοχές 

εσωτερικού

Επενδύουν κυρίως σε 
μακροχρόνιους τίτλους 

σταθερού εισοδήματος 
εσωτερικού

Επενδύουν κυρίως σε 
προϊόντα (μέσα, τίτλους) 

χρηματαγοράς, 

δευτερευόντως σε τίτλους 
σταθερού εισοδήμοτος 

εσωτερικού

Επενδύουν κατό 
κύριο λόγο το 

ενεργητικού του 
ατο εσωτερικό

Επενδύουν κυρίως σε 
επενδυτικά προϊόντα 

εσωτερικού

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επενδύουν 
κυρίως σε 
μετοχές 

εξο)τερικοϋ

Επενδύουν κυρίως σε 
μακροχρόνιους τίτλους 
σταθερού εισοδήματος, 

εξωτερικού

Επενδύουν κι.ιρίο)ς σε 
προϊόντα (μέσα, τίτλους) 

χρηματαγοράς 
δευτερευόντως οε τίτλους 

σταθερού εισοδήματος 
εξωτερικού

Επενδύουν κατά 
κύριο λόγο το 

ενεργητικού του 
στο εξωτερικό

Επενδύουν κυρίως σε 
επενδυτικά προϊόντα 

εξωτερικού

ΔΙΕΘΝΗ

Επενδύουν σε 

μετοχές 

εσωτερικού - 
εξωτερικού

Επενδύουν σε 
μακροχρόνιους, τίτλους 

σταθερού εισοδήματος 
εσωτερικού - 
εξωτερικού

Επενδύουν σε μέσα 

(τίτλους) χρηματαγοράς, 
δευτερευόντως σε τίτλους 

σταθερού εισοδήματος 
εσωτερικού - εξωτερικού

Επενδύουν το 
ενεργητικό του στο 

εσωτερικό και 
εξωτερικό

Επενδύουν σε 
επενδυτικά προϊόντα 

εσωτερικού - 
εξωτερικού

Η έκφραση "κυρίως" που εμφανίζεται στον πίνακα υπονοεί ποσοστό 

τουλάχιστον 65% επί του συνολικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το 

οποίο υπολογίζεται κατά μέσο όρο τριμηνίας και θα πρέπει να είναι επενδεδυμένο 

στην αντίστοιχη κατηγορία τίτλων / μέσων, (πηγή Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

Εδώ θα πρέπει να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες για κάποιους επιμέρους 

τύπους αμοιβαίων που τους συναντάμε στις παραπάνω κατηγορίες. Τα αναπτυξιακά 

δίνουν έμφαση στην ανατίμηση του κεφαλαίου. Περιλαμβάνουν κεφάλαια που είναι 

επιθετικά και τακτικά που επικεντρώνονται σε πιο σταθερές αποδόσεις και πιο
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σταθερές εταιρείες με προοπτική. Και στις δύο περιπτώσεις όμως οι επενδύσεις 

γίνονται κυρίως σε κοινές μετοχές (ανήκουν δηλαδή ουσιαστικά στην κατηγορία 

μετοχικά απλά θέλουν να δηλώσουν την ένταση της απόδοσης αλλά και του 

κινδύνου). Τα επιθετικά επικεντρώνονται βασικά σε αναδυόμενες εταιρείες μικρού 

μεγέθους, σε θερμούς τομείς της οικονομίας, σε κερδοσκοπικές εκδόσεις και σε 

επιθετικές χρηματοδοτικές αναμοχλεύσεις. Αντίθετα τα τακτικά μειώνουν τις μετοχές 

σε περιόδους πτωτικής τάσεως της αγοράς και στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη 

σταθερότητα. (Μαλινδρέτου Β.2002)

Τα κλαδικά αποτελούνται από μετοχές ενός κλάδου επιχειρήσεων, ενώ τα 

δεικτοποιημένα αποτελούνται από μετοχικούς τίτλους και το χαρτοφυλάκιο τους 

εξαρτάται άμεσα από κάποιον χρηματιστηριακό δείκτη. Των κτηματικών στόχος είναι 

η εκμετάλλευση της ανόδου της αξίας της γης ενώ των πολύτιμων μετάλλων 

περιλαμβάνουν μετοχικούς τίτλους ορυχείων και επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα.

Κάθε αμοιβαίο έχει πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία ακόμη και αν η εταιρεία 

που το διαχειρίζεται και άλλα διαφορετικών κατηγοριών. Η αυτονομία έγκειται στο 

γεγονός ότι οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις αναληφθούν αφορούν το 

ενεργητικό ενός συγκεκριμένου αμοιβαίου. Η διαφορά μεταξύ των αμοιβαίων αφορά 

την επενδυτική στρατηγική που ακολουθούν. Η ΑΕΔΑΚ θα πρέπει να είναι συνεπής 

με την επενδυτική στρατηγική που προωθεί και διαφημίζει μέσω του ενημερωτικού 

δελτίου για το αμοιβαίο της. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να έχουμε αποχώρηση 

των επενδυτών και φυσικά μείωση του ενεργητικού του αμοιβαίου.

Μια άλλη διάκριση των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να γίνει ανάλογα με την 

προμήθεια και όχι σύμφωνα με την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου όπως 

παρουσιάστηκε πιο πάνω. Έτσι έχουμε τα Load funds, όπου τα αμοιβαία αυτής της 

κατηγορίας χρεώνουν αυτή την προμήθεια κατά την διάθεση των μεριδίων και 

αποφεύγουν την προμήθεια κατά την εξαγορά, και τα No-Load funds, όπου η χρέωση 

της προμήθειας γίνεται κατά την εξαγορά των μεριδίων. Η προμήθεια στην 

περίπτωση αυτή είναι μικρότερη και είναι αυτή η κατηγορία ΑΚ που τείνει να 

επικρατήσει.

29



3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υπάργουν πολλά κριτήρια εκτίιιηστκ me απόδοστκ των αιιοιβαίων κεφαλαίων.
Αυτά απορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ε£ής:

ϊ) κριτήρια απόδοσης που μετρούν το αναμενόμενα αποτέλεσμα της 

επένδυσης στα αμοιβαία. Αυτό το σύνολο κριτηρίων περιλαμβάνει την 

απόδοση για την υπό εξέταση περίοδο, την μέση απόδοση, την 

ποσοστιαία μεταβολή της NAV δηλ. καθαρής αξία του χρεογράφου, του 

δείκτη Sharpe, του δείκτη Treynor, του μέτρου του Modigliani, του 

λόγου (ratio) πληροφόρησης και του α του Jensen.

ii) κριτήρια κινδύνου που μετρούν την αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα της 

επένδυσης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την τυπική απόκλιση των 

αποδόσεων, της αξίας με κίνδυνο (value at risk), και τον συστηματικό 

κίνδυνο.

Hi) κριτήρια εκτίμησης της διαχείρισης που μετρούν την 

αποτελεσματικότητα των μάνατζερ των αμοιβαίων σε όρους πρόβλεψης, 

χρονικότητας της αγοράς και ικανότητας επιλογής χρεογράφων. Τα 

κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τους συντελεστές α και γ των Treynor- 

Mazuy, τα α και γ των Henricksson-Merton και το λόγο (ratio) των 

Treynor-Black.
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3.1 Κριτήρια απόδοσης

Η αριθμητική απόδοση ενός αμοιβαίου περιλαμβάνει κέρδη και απώλειες 

εισοδήματος και κεφαλαίου. Υπολογίζεται σαν τη ποσοστιαία μεταβολή στην καθαρή 

αξία ενός αμοιβαίου για μια δοσμένη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τα μερίσματα.

Δηλαδή,
ΝΑΥ,+Ρ,-ΝΑν^

NAVjt_, (1)

Όπου Rfl: η απόδοση του j αμοιβαίου την περίοδο t, t-1.

ΝΑ Vjt : η καθαρή τιμή μεριδίου του j την περίοδο t.

ΝΑ Vj,_t: η καθαρή τιμή μεριδίου του j την περίοδο t-1.

Djt : το μέρισμα που διανεμήθηκε στην t περίοδο.

Αν ο παραπάνω τύπος πολλαπλασιαστεί με το 100 θα έχουμε την απόδοση 

εκφρασμένη σε ποσοστιαίες μονάδες. Οι παρατηρήσεις μας είναι ημερήσιες οπότε θα 

υπολογίσουμε την ημερήσια απόδοση. Για να μετατρέψω την ημερήσια απόδοση σε 

ετήσια (ή και περισσότερων ετών) αρκεί να πολλαπλασιάσω την μέση ημερήσια 

απόδοση επί τον αριθμό των ημερησίων παρατηρήσεων.

Ν
. Σ*,

RJ^Soo=RJ* Ν όπου R ι=—-----
Ν

(2)
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3j2
i) Κριτήρια κινδύνου

Για να μετρήσουμε τον συνολικό κίνδυνο της απόδοσης του αμοιβαίου 

κεφαλαίου υπολογίζουμε την διακύμανση των αποδόσεών του, δηλ. την διασπορά

γύρω από τη μέση απόδοση R>, και μετρά τη σε απόλυτους όρους συνολική 

μεταβλητικότητα των αποδόσεών του.

Η τυπική απόκλιση όμως είναι το μέτρο που συνηθίζεται πιο πολύ για την 

μεταβλητότητα. Για ένα αμοιβαίο η τυπική απόκλιση σ χρησιμοποιείται για να μετρά 

τη μεταβλητότητα ημερήσιων αποδόσεων αντικατοπτρίζοντας το συνολικό κίνδυνο 

του αμοιβαίου. Η τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων προσαρμόζεται με την

εξής φόρμουλα λ[Ν σ. η χρηματοοικονομική θεωρία επισημαίνει ότι ο κίνδυνος ενός 

χαρτοφυλακίου είναι η τυπική απόκλιση, εάν υποθέσουμε ότι δεν έχουν επενδυθεί 

κεφάλαια σε άλλες επενδύσεις εκτός από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Εάν όμως 

υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής έχει διαφοροποιήσει καλά το χαρτοφυλάκιο του 

επενδύοντας και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από το ΑΚ τότε το 

καταλληλότερο μέτρο κινδύνου δεν είναι η τυπική απόκλιση. Το ενδιαφέρον πλέον 

του επενδυτή είναι πως η επόμενη επένδυση θα επηρεάσει τη συνολική απόδοση των 

διακρατούμενων περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα το κατάλληλο μέτρο να 

είναι ο συστηματικός κίνδυνος.

Ο συντελεστής β είναι ένα μέτρο κινδύνου του αμοιβαίου σε σχέση με τον 

κίνδυνο της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί ένα μέτρο της ευαισθησίας της 

καθαρής τιμής του ΑΚ στις μεταβολές του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Αέγεται 

συστηματικός κίνδυνος και σύμφωνα με το ΜΑΚΑ είναι ουσιαστικός στον ορισμό 

των τιμών των χρεογράφων με κίνδυνο. Για τον υπολογισμό του συντελεστή β 

χρησιμοποιείται το πολύ γνωστό ΜΑΚΑ:

R]t = ε+βΙΐΜΐ+β^ (4)

όπου

R μ: είναι η απόδοση του j αμοιβαίου κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου t, t-1

α είναι ένας όρος που μετρά τη μη φυσιολογική απόδοση του αμοιβαίου 

β είναι ο συστηματικός κίνδυνος του ΑΚ
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Rm είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς κατά την περίοδο t, t-1. To 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι ένα θεωρητικό χαρτοφυλάκιο το οποίο προσεγγίζεται 

από το γενικό δείκτη του υπό εξέταση χρηματιστηρίου.

e μ είναι ένας όρος σφάλματος που αντιπροσωπεύει τον αντίκτυπο των μη

συστηματικών παραγόντων που είναι ανεξάρτητοι των μεταβολών της αγοράς.

Για την εκτίμηση του παραπάνω υποδείγματος συνήθως χρησιμοποιείται η 
μέφοδος των ελάχιστων τετραγώνων. Για την εφαρμογή της θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψιν τους εξής περιορισμούς για την συμπεριφορά του στοχαστικού όρου:

Ε(ββ) = 0

Cov(eJt,eJI+k) = 0
(5)

Cov(ejl, RMl) = 0 

Var{ejt) = σ2

Η πρώτη υπόθεση συνεπάγεται ότι η αναμενόμενη τιμή του στοχαστικού όρου 

είναι μηδέν. Η δεύτερη αφορά τη διαχρονική ανεξαρτησία των καταλοίπων,. Η τρίτη 

συνεπάγεται την ανεξαρτησία της μεταβλητής με το στοχαστικό όρο και η τέταρτη 

συνεπάγεται ότι η διακύμανση των καταλοίπων είναι σταθερή για όλη την περίοδο 

του δείγματος (δεν έχω δηλαδή ετεροσκεδαστικότητα)

Η εκτίμηση και η γνώση του συστηματικού κινδύνου των ΑΚ είναι αναγκαία 

για τρεις λόγους: α) την κατανόηση της σχέσης κινδύνου- απόδοσης στην αγορά των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, β) την αξιολόγηση των ΑΚ και γ) την επιλογή των πιο 

αποτελεσματικών ΑΚ.(Φίλιππας Ν.1998)

Ένα άλλο γνωστό μέτρο του κινδύνου είναι το value at risk (VaR). To VaR 

μετρά τις μέγιστες απώλειες που ένας επενδυτής μπορεί να χει σε μια ορισμένη 

χρονική περίοδο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο σημαντικότητας. Ο υπολογισμός του 

βασίζεται στην προσέγγιση της διακύμανσης -συνδιακύμανσης (variance-covariance 

approach ή VC) (Jorion 2000). Πέρα από το υπολογιστικό πλεονέκτημα της VC, ένα 

άλλο πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει τον υπολογισμό της VaR για κάθε χρονική 

περίοδο χρησιμοποιώντας ημερήσια στοιχεία. Έχοντας τα στοιχεία της τυπικής

απόκλισης σ και της αναμενόμενης ημερήσιας απόδοσης R ενός αμοιβαίου, η VaR 

του για μια χρονική περίοδο Ν-ημερών και ενός επίπεδου σημαντικότητας α δίνεται

από: VaR = NR+ZaaJΝ, όπου ο όρος Ζα υπολογίζεται από την τυπική κανονική 

αθροιστική κατανομή (standard normal cumulative distribution) σαν την πιθανότητα
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P(Z < Za) = 1 -a . Για έρευνα 3 χρόνων μπορώ να χρησιμοποιήσω α=97,5% και 

Ζβ=-1,96.

Η εκτίμηση των κινδύνων δεν είναι απλή διαδικασία και πρέπει να γίνεται 

προσεκτικά. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση στο επενδυτικό κοινό. 

Κάθε μέτρο κινδύνου έχει την δική του σημαντικότητα και προσφορά καθώς παρέχει 

διαφορετικές πληροφορίες.
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3.2 ϋ) Απόδοση προσαρμοσμένη tog προς τον κίνδυνο

Επειδή κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διαφορετική απόδοση και κίνδυνο, η όποια 

σύγκριση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το διαφορετικό επίπεδο απόδοσης κάθε 

αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο συντελεστής μεταβλητότητας :

ΣΜ
R,

μετρά τον κίνδυνο ανά μονάδα απόδοσης. Εκτιμάται για την ίδια χρονική περίοδο 

που εκτιμούνται η μέση απόδοση και η τυπική απόκλιση. Ο ΣΜ αποκτά χρησιμότητα 

μόνο για σύγκριση του κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων μεταξύ τους και ιδιαίτερα 

ανάμεσα σε αμοιβαία διαφορετικών κατηγοριών.

Τα παραδοσιακά μέτρα απόδοσης δηλ. του δείκτη Sharpe (1966) και του δείκτη 

Treynor (1965) χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αναμενόμενης απόδοσης ανά 

μονάδα κινδύνου. Αυτοί οι δείκτες υπολογίζονται ως εξής:

Sharpe (1966)
R-R

(6)

Treynor(1965)
R-R

β
(7)

Η εκτίμηση των αμοιβαίων με τους παραπάνω δείκτες δείχνει ότι ένα αμοιβαίο με 

υψηλότερη απόδοση ανά μονάδα κινδύνου είναι το αμοιβαίο με την καλύτερη 

διαχείριση, ενώ ένα αμοιβαίο με χαμηλότερη απόδοση ανά μονάδα κινδύνου είναι 

κακώς διαχειριζόμενο.

Οι Modigliani & Modigliani (1997) πρότειναν ένα εναλλακτικό μέτρο 

απόδοσης προσαρμοσμένης ως προς τον κίνδυνο που εύκολα ο μέσος επενδυτής 

μπορεί να αντιληφθεί. Με δοσμένη την τυπική απόκλιση της υπερβάλλουσας 

απόδοσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ως προς τον δείκτη (σ,) το μέτρο των

Modigliani ορίζεται ως ο λόγος :
Ra!

. Το αμοιβαίο με την υψηλότερη τιμή του

μέτρου αυτού παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση για κάθε επίπεδο κινδύνου. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμόζεται στο επίπεδο 

κινδύνου του δείκτη της αγοράς, και γι’ αυτό εξισώνει τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου με αυτόν της αγοράς. Οι Modigliani μετρούν την απόδοση αυτού του 

εξισωμένου ως προς τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου.
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Ένα άλλο μέτρο απόδοσης, που προκύπτει από τη σύγκριση του αμοιβαίου με 

τον δείκτη είναι ο λόγος της πληροφόρησης (information ratio) και υπολογίζεται από

R-R>το λόγο ,όπου σ' είναι η τυπική απόκλιση της υπερβάλλουσας απόδοσης του

αμοιβαίου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς.
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3.3 Οι διαχειριστική ικανότητα και π ικανότητα χρονικής τοποθέτησης (market- 

timing) του μάνατζερ

Το α του Jensen (1968) είναι το αποτέλεσμα σε μια παλινδρόμηση των 

χρονολογικών σειρών των υπερβάλλουσών αποδόσεων των αμοιβαίων ενάντια στις 

χρονολογικές σειρές των αποδόσεων του δείκτη. Και ο δείκτης του Treynor και το α 

του Jensen υποθέτουν ότι οι επενδυτές είναι καλά διαφοροποιημένοι και γι’ αυτό 

λαμβάνουν υπόψιν τους μόνο το συστηματικό κίνδυνο όταν εκτιμούν την απόδοση 

των αμοιβαίων. Το α του Jensen δίνεται από την παλινδρόμηση του μοντέλου:

Jensen R-Rf = a + fi(RM -Rf) + ε (8)

To α θα είναι θετικό αν ο ιιάνατ£ερ έγει κάποια προβλεπτική ικανότητα και ιιηδέν αν 

δεν έχει καιιία.

Το μοντέλο των Treynor-Mazuy (1966) μετρά τις ικανότητες του market timing 

και της επιλογής χρεογράφων από τους managers. Οι Treynor-Mazuy προσθέτουν τον 

τετραγωνικό όρο y(RM - R, )2 στην εξίσωση του Jensen. Δηλαδή :

Treynor-Mazuy, R-Rf -a + P(RM -Rr) + y(RM -Rf)2+e (9)
Οι δύο αυτές ικανότητες εξετάζονται επίσης και από το 

Henricksson-Merton (1981):

μοντέλο των

Henricksson-Merton R- Rf = a + P(RM - R,) +γZM +ε (10)

Όπου ZM=max(0, RM -Rf)

Και στα δύο μοντέλα οι παράμετροι α και γ παρέχουν εκτιμήσεις για την 

απόδοση των μάνατζερ των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα το α δείχνει 

την ικανότητας επιλογής χρεογράφων από τον μάνατζερ και ενώ το γ την market 

timing ability. Θετικές τιμές για τα α και γ δείχνουν ότι ο μάνατζερ έχει προβλεπτικές 

ικανότητες ενώ αρνητικές τιμές τους δείχνουν το αντίθετο και τιμές κοντά στο μηδέν 

δείχνουν καμία ικανότητα.

Τέλος ένα άλλο μέτρο της προβλεπτικής ικανότητας των μάνατζερ είναι των 

Treynor-Black, που ορίζεται σαν ο λόγος :

Treynor-Black a/s (11)

Όπου α είναι το α του Jensen και s είναι η τυπική απόκλιση του τυχαίου όρου 

σφάλματος στην παλινδρόμηση που γίνεται για τον υπολογισμό του α. Υψηλότερες 

τιμές αυτού του μέτρου δείχνουν υψηλότερη προβλεπτική ικανότητα του μάνατζερ 

(Pendaraki et al 2003
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4. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

4.1 Michael C. Jensen (1968)

Αν επιθυμούμε να εκτιμήσουμε τον συστηματικό κίνδυνο ενός οποιοδήποτε 

χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου χωρίς διαχειριστή ο προσδιορισμός του μπορεί να 

γίνει αποτελεσματικά με την παλινδρόμηση της παρακάτω εξίσωσης του CAPM για 

τον υπολογισμό του β. :

Rjt-Rfl = Pj (Rmi - Rj,) + uJt (1)

όπου τίλντε (~) σημαίνει ότι οι μεταβλητές είναι τυχαίες και όπου

Rj, : η απόδοση του χαρτοφυλακίου] (αμοιβαίου κεφαλαίου)

R fl : είναι το ακίνδυνο επιτόκιο

β _cov(Rj,Rm) : το μέτρο του συστηματικού κινδύνου

Rm, : η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς

Το αριστερό μέρος αντιπροσωπεύει το risk premium που κερδίζεται από το j 

χαρτοφυλάκιο. Με την προϋπόθεση της ισχύς του asset pricing model, αυτό το

premium είναι ίσο με β^Rmi - Rβ) συν τον τυχαίο όρο σφάλματος uJt.

Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εφαρμόζουμε την (1) σε υπό 

διαχείριση χαρτοφυλάκια. Αν ο μάνατζερ είναι ένα ανώτερος forecaster, επειδή για 

παράδειγμα έχει γνώση κάποιων πραγμάτων που δεν είναι διαθέσιμα στους 

υπολοίπους, θα τείνει συστηματικά να επιλέγει χρεόγραφα που θα κάνουν το 

χαρτοφυλάκιο του να έχει απόδοση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση τον

κίνδυνο του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, πραγματοποιώντας u „ >0.

Ο υπολογισμός αυτής της προβλεπτικής ικανότητας μπορεί να γίνει 

εξαλείφοντας τον περιορισμό της (1) να περνά από την αρχή των αξόνων και 

προσθέτωντας έναν σταθερό όρο έτσι η (1) γίνεται:

Εξίσωση Jensen R„-R/( = α/ + βj(Rmi-Rη) + eβ (2)

Αν ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου έχει την ικανότητα να προβλέψει τις 

τιμές των χρεογράφων, ο όρος α/ στην εξίσωση του Jensen θα είναι θετικός.
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Εναλλακτικά αντιπροσωπεύει το μέσο αυξητικό όρο απόδοσης του χαρτοφυλακίου 

για κάθε μονάδα χρόνου που οφείλεται εξολοκλήρου στην προβλεπτική ικανότητα 

του μάνατζερ. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι μια αφελής τυχαία επιλογή 

πολιτικής θα περιμέναμε να μας δώσει a t ίσο με το μηδέν. Αντίστοιχα αν ο μάνατζερ

δεν είναι καλύτερος από μια τυχαία επιλογή τότε το α θα είναι αρνητικό. Βέβαια

ίσως φανεί δύσκολο να αποδώσει χειρότερα ο μάνατζερ από μια τυχαία επιλογή, 

αλλά τέτοια αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εξαιτίας υπερβολικών εξόδων σε 

μη-επιτυχείς προβλεπτικές απόπειρες.

Ακόμη όμως και αν ληφθεί θετικό a. υπάρχει η δυσκολία της απόδοσης του

στην ικανότητα του μάνατζερ ή στην τυχαία επιλογή. Γι’ αυτό για να εξάγουμε 

συμπεράσματα για την ικανότητα του μάνατζερ χρειαζόμαστε ένα μέτρο της τυπικής 

απόκλισης της εκτίμησης του μέτρου απόδοσης. Η θεωρία της μεθόδου των 

ελάχιστων τετραγώνων μας παρέχει μια εκτίμηση της διασποράς της κατανομής του 

δείγματος για το ar Η κατανομή του δείγματος (του είναι t-student με «7_2

βαθμούς ελευθερίας- Αυτά τα στοιχεία μας δίνουν την πληροφόρηση που 

χρειαζόμαστε για να βγάλουμε συμπεράσματα για την στατιστική σημαντικότητα του 

μέτρου απόδοσης.

Ο Jensen ανέπτυξε την τεχνική αξιολόγησης της αποδοτικότητας ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψιν όχι 

μέσα μεγέθη αλλά ιστορικές παρατηρήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 

όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στα επιτόκια και στο δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου. 

Η τεχνική αυτή εξετάζει την στατιστική σημαντικότητα της απόδοσης ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου να διαφοροποιείται από την απόδοση του κινδύνου της αγοράς ανάλογα 

με τον κίνδυνο που εμφανίζει.
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4.2 Trevnor & Mazuy (1966)

To μοντέλο του Jensen υποθέτει ότι οι διαχειριστικές επιδόσεις του μάνατζερ 

οφείλεται εξολοκλήρου σε συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα χρεόγραφα. Παρόλα 

αυτά αν ο μάνατζερ υιοθετήσει μια στρατηγική χρονικότητας, αλλάζοντας τον 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σε σχέση με τις προβλέψεις του για τις αποδόσεις της 

αγοράς, το α που εκτιμάται από την παλινδρόμηση των χρονολογικών σειρών είναι 

μια downward-biased εκτίμηση της προβλεπτικής ικανότητας του μάνατζερ. Γι' αυτό 

η θεωρία γύρω από την μέτρηση της απόδοσης κάνει διάκριση ανάμεσα στην μικρο- 

προβλεπτική του ικανότητα και στην χρονικότητα της αγοράς που είναι η μακρό- 

προβλεπτική του ικανότητα (Cesari & Panetta 2000).

Αν ο μάνατζερ αλλάζει τον κίνδυνο της χαρτοφυλακίου ανάλογα με αλλαγές 

στις συνθήκες της αγοράς, αυξάνοντας το β όταν οι αναμενόμενες υπερβάλλουσες 

αποδόσεις είναι θετικές και μειώνοντας το στην αντίθετη περίπτωση, η 

χαρακτηριστική γραμμή του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα είναι πια γραμμική και το β 

στην εξίσωση (2) γίνεται:

και η σχέση κινδύνου απόδοσης στην της αγοράς γίνεται:

Rβ ~ Rfl — aj + βj (Rμ - Rfi) + γj (Rμι - R fl )2 +eJt (3)

όπου α αντιπροσωπεύει την ικανότητα επιλογής χρεογράφων του μάνατζερ και

γ j (Rmi- Rfi)2 την ικανότητα του για την χρονικότητα της αγοράς. Μια θετική τιμή 

του γ j δείχνει ότι ο μάνατζερ έχει ανώτερη ικανότητα χρονικότητας.
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4.3 Merton (1981) και Henrickson & Merton (1981)

Η ικανότητα χρονικότητας της αγοράς του μάνατζερ ορίζεται ως η ικανότητα να 

αντιλαμβάνεται αν η απόδοση του χρεογράφου με κίνδυνο θα είναι υψηλότερη ή 

χαμηλότερη του ακίνδυνου χρεογράφου.

Ο μάνατζερ θεωρείται ότι επιλέγει σε δύο διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, που 

εξαρτώνται από την πιθανότητα να είναι η υπερβάλλουσα απόδοση της αγοράς

θετική. Γι’ αυτό ο μάνατζερ επιλέγει β)0 αν Rm, <Rft

Και β >β/0 αν Rm > Rfi

Αν ορίσουμε την ψευδομεταβλητή DM = 1 όταν Rm > R„

Και Dm =0 σε άλλη περίπτωση 

μπορούμε να ξαναγράψουμε το beta των Henrickson & Merton ως εξής:

βjΜ (0 = β,Ο + (β] ~ βΜ Ξ βj0 + (βj ~ β]θ )

max[0, -(Rmi- Rfi)]

R Ml iiyj

έτσι ώστε R]t - Rft = aj + β} {Rm -Rfl)+ Y™ max[0,-(i?M, - R ft)] + ejt (5)

όπου όταν γ"Μ =(/?/- βj{) )>0 δείχνει market timing ικανότητα.

Οι Henrickson & Merton ερμήνευσαν την ικανότητα χρονικότητας της αγοράς 

σαν ένα δικαίωμα επιλογής πώλησης του χαρτοφυλακίου της αγοράς με τιμή 

άσκησης ίση με το ακίνδυνο επιτόκιο, έτσι ώστε η απόδοση από την ικανότητα 

χρονικότητας της αγοράς, max[0,-(i?M, )], είναι η αποπληρωμή του

δικαιώματος επιλογής πώλησης. Συγκεκριμένα στην (5) η απόδοση του αμοιβαίου 

είναι ίση με τον τύπο της εξίσωσης του CAPM+/™ του δικαιώματος επιλογής

πώλησης στην απόδοση της αγοράς, που έχουν μια θετική τιμή όποτε η απόδοση της 

αγοράς είναι μικρότερη του ακίνδυνου επιτοκίου.

β,ο + (β, ~ β,ο)

max(0,Rmi- Rn) 

Rmi - Rμ
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4.4 Grinblatt and Titman (1989)

Ένα διαφορετικό μέτρο απόδοσης έχει προταθεί από τους Grinblatt and Titman 

για να αποφευχθεί η μεροληψία που προξενείτε από την στρατηγική χρονικότητας 

των μάνατζερ.

Οι Grinblatt and Titman έδειξαν ότι αν wnU είναι μια weighting μια διαδικασία

στάθμισης ορθογώνια ως προς την υπερβάλλουσα απόδοση της αγοράς και 

σχηματισμένη από μη αρνητικά στοιχεία που το άθροισμα τους είναι ίσο με 1, τότε 

ασυμπτωτικά στο Τ :

ΡΡΨ, = Σ*„,(ή,-ΙΙβ)^α·> 0
/=1

δηλ. PPW είναι ένας συνεπής εκτιμητής της θετικής απόδοσης του μάνατζερ όποτε ο 

μάνατζερ έχει επιλεκτική ικανότητα ή/ και ανεξάρτητη πληροφόρηση χρονικότητας. 

Τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν ακόμη και αν το η ικανότητα χρονικότητας και η 

ικανότητα επιλογής συσχετίζονται, με δεδομένο ότι ο μάνατζερ έχει σταθερή απόλυτη 

αποστροφή προς τον κίνδυνο. Για να μπορούμε να διαχειριστούμε το μέτρο PPW, 

ορίζουμε τα βάρη χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:

• κανονικοποιούμε τον αρχικό πλούτο του επενδυτή στη μονάδα (1) και θεωρούμε ότι

έχει μια δυναμική συνάρτηση χρησιμότητας: U(WI) =  --------——

• στο τέλος της περιόδου t ο πλούτος του επενδυτή είναι ίσος με :

W,=l+(l-PM)Rfl + fimRm

• και υπό την υπόθεση της μη ανώτερης πληροφόρησης και στασιμότητας των 

αποδόσεων το πρόβλημα του επενδυτή γίνεται:

maxE[U{W)] = max γ ^ [1 + Rft + fim (Rml — Rfl )]l fl
\-θ

• τα απαιτούμενα θετικά βάρη μπορούν να υπολογιστούν από την συνθήκη πρώτου

βαθμού: £ wm, (R~ Rj>) =0

[1 + Rfl+Pu(Rml-Rfi)r
οπού: wml =---------- ;------- -———---------- και

ΣιΡ+Λ* +Λ(*“-ί„)Γ
το PPW μέτρο είναι αυστηρά θετικό αν ο μάνατζερ έχει την ικανότητα της επιλογής 

και με και χωρίς timing δραστηριότητα.
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Κάτω από την υπόθεση κανονικότητας και της υπόθεσης της μη ανώτερης 

πληροφόρησης (superior information) δίνεται ένα t-test για το PPW:

όπου se είναι η_τυπική απόκλιση του σφάλματος της παλινδρόμησης του Jensen και

Κ είναι ο αριθμός των δεικτών που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν μέσο- 

διακύμανση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.

Οι Grinblatt και Titman έχουν δείξει ότι το α του Jensen είναι ένα περιοδικής 

στάθμισης μέτρο, με βάρη ορθογώνια στο δείκτη και με άθροισμα ίσο με τη μονάδα 

(με OLS αρχές) αλλά όχι θετικά. Πιο συγκεκριμένα το μέτρο του Jensen δίνει 

αρνητικά βάρη στις αποδόσεις σε ανερχόμενες αγορές, downward biasing το μέτρο 

απόδοσης για πετυχημένους διευθύνοντες με ικανότητα χρονικότητας. Τα μέτρα των 

Treynor & Mazuy και Merton & Henrickson είναι επίσης περιοδικής στάθμισης με 

ειδική διόρθωση για τους θεωρούμενους τύπους των παραλλαγών του beta.

PPW
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5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

5.1 Δεδομένα - μ,έθοδολογία

Χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία στοιχεία για τέσσερα χρόνια ή 48 μήνες, από 

01/01/2000 έως 31/12/2003. Το δείγμα περιλαμβάνει 24 μετοχικά και μικτά αμοιβαία. 

Πιο συγκεκριμένα απαρτίζεται από 13 αμοιβαία μετοχικά εσωτερικού, 2 μετοχικά 

εξωτερικού, 1 διεθνές μετοχικό και 8 μικτά εσωτερικού. Για την εκτέλεση της 

εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πακέτο e-views 4.1.

Επιλέχθηκαν κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων με υψηλότερο κίνδυνο και 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Η διερεύνηση 

αμοιβαίων όπως σταθερού εισοδήματος δεν θα είχε κάποιο ενδιαφέρον γιατί οι 

αποδόσεις τους δεν μεταβάλλονται βραχυχρόνια, λόγω της φύσης των επενδύσεων 

που γίνονται. Επενδύουν κυρίως σε στοιχεία με μικρό κίνδυνο που μεταβάλλονται 

μακροχρόνια. Αντίθετα τα αμοιβαία κεφάλαια του δείγματος επηρεάζονται άμεσα 

καθημερινά από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση ενώ συμπεριλάβαμε και 

διαφορετικές κατηγορίες για να ανιχνευθούν τυχόν διαφορές ή χαρακτηριστικά που 

οφείλονται στην σύνθεση των επενδυτικών επιλογών κάθε κατηγορίας.

Και τα 24 αμοιβαία δραστηριοποιούνταν και κατά τους 48 υπό εξέταση μήνες. 

Αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα αποτελέσματα μας να μην επηρεαστούν από 

μεροληψία επιζώντος. Αυτού του είδους η μεροληψία προκύπτει αν οι επενδυτές 

απομακρύνουν τα αμοιβαία από την αγορά που παρουσιάζουν χαμηλότερες 

αποδόσεις, έτσι ώστε μόνο αυτά με τις υψηλότερες αποδόσεις να επιβιώνουν.

Χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της Ένωσης Ελλήνων Θεσμικών 

Επενδυτών, καθώς είναι ενημερωμένη για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια και παρέχει 

αναλυτικά στοιχεία για κάθε αμοιβαίο ξεχωριστά. Οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων 

διατείθονταν σε ημερήσια βάση. Δημιουργήθηκαν όμως χρονολογικές σειρές με 48 

παρατηρήσεις υπολογίζοντας τη μέση τιμή κάθε μήνα, για τον υπολογισμό στη 

συνέχεια των μηνιαίων αποδόσεων Rj.

Για τον υπολογισμό του R, (ακίνδυνου επιτοκίου) χρησιμοποιήθηκε η βάση του IMF

για την Ελλάδα από όπου αντλήθηκαν οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων 

ελληνικού δημοσίου.

Για την απόδοση της αγοράς RM χρησιμοποιήθηκε η απόδοση του γενικού δείκτη 

του ΧΑΑ και υπολογίστηκαν οι μέσες μηνιαίες τιμές για την υπό εξέταση περίοδο. 

Δημιουργήθηκαν οι χρονολογικές σειρές των εξής μεταβλητών:
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Α) καθαρή τιμή μεριδίου 

Β) γενικός δείκτης τιμών ΧΑΑ.

Γ) απόδοση εντόκου γραμματίου ελληνικού δημοσίου.

(φυσικά προσέχθηκε και επιβεβαιώθηκε η αντιστοιχία των ημερομηνιών)

Μετά την δημιουργία των χρονολογικών σειρών, υπολογίστηκαν οι αποδόσεις 

ως εξής:

Απόδοση αμοιβαίου κεφαλαίου χ: a In mx = In mX / - In mX. (-1) (1)

όπου lnmx; =log(/wx,)

Απόδοση γενικού δείκτη ΧΑΑ : alnmgd = \nmgd-\nmgd (-1) (2)

όπου In mgd = log(mgd )

Απόδοση Ε.Γ.Ε.Δ. : \nmrfr = \og(mrfr) (3)

Τέλος υπολογίστηκαν οι εξής χρονολογικές σειρές:

Υπερβάλλουσα απόδοση του χ αμοιβαίου: d In mx = a In mX. - In mrfr (4) 

Υπερβάλλουσα απόδοση του δείκτη: d In mgd - a In mgd - In mrfr (5)
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5.2 Αείγιια

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
κωδικός Α/Κ ΟΝΟΜΑ

1 mel ABN-AMRO (Ελληνικό Αναπτυξικό Μετοχών Εσωτερικού)

2 me2 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής (Μετοχ.Εσωτερικού)

3 me5 ALPHA Blue Chips Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

4 me8 ALPHA TRUST ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Μετοχικό Εσωτ.)

5 melO CitiFund Equity (Μετοχών Εσωτερικού)

6 mel4 HSBC Μεσαίας κεφαλαιοποίησης μετοχών εσωτερικού

7 mel5 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών επιχειρήσεων μετοχ.εσωτερικού
8 mel9 INTERAMERICAN Α/Κ Ολυμπιονίκης μετοχών Εσωτερικού

9 me22 METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ μετοχικό εσωτερικού

10 me26 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού)

11 me31 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχών Εσωτερικού

12 me34 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

13 me37 ΩΜΕΓΑ INVEST Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

14 mx5 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Global μετοχ.εξωτερικού

15 mx6 ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτερικού)

16 md3 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ευρ/κών χωρών διεθνές μετοχικό

17 mml EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ (Μικτό Εσωτερικού)

18 mm2 ALLIANZ Plus Μικτό Εσωτ.

19 mm5 ALPHA TRUST EUROSTAR (Μικτό εσωτερικού)

20 mm8 CitiFund Balanced (Μικτό Εσωτερικού)

21 mml 1 INTERAMERICAN Ελληνικό Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

22 mml6 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτερικού)

23 mml8 ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού
24 mml9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST (Μικτό εσωτ.υηΐί Linked)
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5.3 Έλεγχος στασιμότητας- ύπαρξης μ,οναδιαίας ρίξας
Όταν έχουμε χρονολογικές σειρές οδηγούμαστε σε αξιόπιστα συμπεράσματα

μόνον όταν οι μεταβλητές του θεωρούμενου υποδείγματος είναι στάσιμες. Μ’ άλλα 

λόγια, στις περιπτώσεις που οι μεταβλητές ενός υποδείγματος δεν είναι στάσιμες, 

τότε τα ικανοποιητικά αποτελέσματα των κλασσικών ελέγχων δεν σημαίνουν ότι 

υπάρχει οπωσδήποτε και αιτιώδη σχέση μεταξύ των μεταβλητών, δεδομένου ότι είναι 

πολύ πιθανό να έχουμε ένα είδος πλασματικής ή νόθου παλινδρόμησης, μια 

κατάσταση η οποία εμφανίζεται σε αρκετές περιπτώσεις όταν χρησιμοποιούνται 

στοιχεία μη στάσιμων χρονολογικών σειρών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο 

λεγόμενος έλεγχος στασιμότητας των μεταβλητών του υποδείγματος. Μια διαδικασία 

θεωρείται στάσιμη όταν η προσδοκώμενη τιμή και η διακύμανση δεν εξαρτώνται από 

το χρόνο. Για τον έλεγχο στασιμότητας μιας χρονολογικής σειράς, χρησιμοποιούνται 

συνήθως οι λεγόμενοι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας (unit root tests) από τους οποίους οι 

πλέον γνωστοί είναι οι έλεγχοι των Dickey -Fuller. Σημειώνεται ότι ανάλογοι είναι 

και οι έλεγχοι των Phillips- Perron (1988) όπως και ο έλεγχος των Sargan- Bhargava, 

τους οποίους όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε.

Ο έλεγχος Dickey -Fuller εξετάζει την συνθήκη κατά την οποία μια διαδικασία 

έχει μοναδιαία ρίζα, όπως επίσης και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν στην 

απομάκρυνση αυτής της ρίζας. Ο έλεγχος απαιτεί την παλινδρόμηση του 

υποδείγματος: Δχ, = α^χ,_χ +et

όπου e, είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Εξετάζουμε την στατιστική t- 

student του συντελεστή α, κάτω από τη μηδενική υπόθεση, Η0:αχ = 0, ότι δηλαδή η 

σειρά χ, ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου που σημαίνει ότι περιέχει 

μια μοναδιαία ρίζα και είναι μη στάσιμη . Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται εάν η 

στατιστική t-student είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή r, (Fuller 1979). Η 

σύγκριση της στατιστικής t-student του συντελεστή α, γίνεται με την στατιστική που 

παρείχαν για τον έλεγχο αυτό οι Dickey και Fuller (1979).

Είναι επίσης πιθανό η χρονολογική σειρά που εξετάζουμε να συμπεριφέρεται 

σαν ένα υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με περιπλάνηση που σημαίνει ότι πρέπει να 

προστεθεί ένας σταθερός όρος. Επίσης μπορεί να προστεθεί και μια μεταβλητή 

χρονικής τάσης. Η ισχύς αυτών των ελέγχων βασίζεται στην υπόθεση ότι ο όρος e, 

είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία.
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Είναι πολύ πιθανό όμως, η διαδικασία et να μην είναι ανεξάρτητη όπως 

αναφέρουμε προηγουμένως, λόγω πιθανών σειριακών συσχετίσεων. Εξαιτίας αυτής 

της πιθανότητας κρίνεται λογικό να χρησιμοποιήσουμε τον επαυξημένο έλεγχο ADF 

(Augmented Dickey -Fuller), ο οποίος συνίσταται σε μια τροποποίηση του D-F 

ελέγχου. Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει την εισαγωγή υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής.

Έτσι το υπόδειγμα του D-F ελέγχου επαυξάνεται στο : Δχ, = αχχ,_, + +e,
V

για j=1,2,....ρ, όπου ρ μπορεί να εξαχθεί με βάση εξειδικευμένους ελέγχους για τον

αριθμό τον υστερήσεων. Ο αριθμός των υστερήσεων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε 

να μην έχουμε αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα. Αυτό που επηρεάζει τις τιμές της 

κατανομής t είναι η παρουσία ή όχι των προσδιοριστικών όρων όπως είναι η σταθερά 

και η τάση. Στην πράξη πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν κάποιο κριτήριο της 

διαδικασίας επιλογής μοντέλου. Στην έρευνα μας χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο 

Akaike.

Τα αποτελέσματα για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας που προέκυψαν από την 

έρευνα περιγράφονται στον Πίνακα 2, από όπου προκύπτει ότι οι σειρές είναι 

στάσιμες αφού επιβεβαιώνεται η μη ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Συγκεκριμένα στις δύο 

πρώτες στήλες δίνεται η ονομασία του αμοιβαίου, στην τρίτη η υπό εξέταση 

χρονολογική σειρά. Στην τέταρτη αναφέρονται αν έχουμε πάρει τις πρώτες διαφορές 

για την απομάκρυνση της μοναδιαίας ρίζας, στην πέμπτη αν έχουμε χρονική τάση ή/ 

και σταθερό όρο ή τίποτα. Στην έκτη οι υστερήσεις, στην έβδομη η στατιστική 

Augmented Dickey -Fuller, από κάτω μέσα σε παρένθεση η κριτική τιμή για επίπεδο 

σημαντικότητας 5% , με την οποία συγκρίνουμε την ADF και τέλος στην όγδοη 

στήλη η τιμή Prob. Όταν η τιμή ADF είναι μικρότερη από την κριτική τιμή, που 

βρίσκεται μέσα σε παρένθεση, τότε η σειρά μας δεν έχει μοναδιαία ρίζα και είναι 

στάσιμη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test
κωδ AK ΟΝΟΜΑ εξετ/νη μετ/τή test for unit root in include in test eq. lags ADF Prob.
mel ABN-AMRO dlnmel 1st difference trend & intercept 0 -8,815314 0.000

Critical value 5% (-3,513075)
me2 ALLIANZ dlnme2 level trend & intercept 0 -4,124163 0,0113

(-3,51074)
me5 ALPHA dlnme5 level trend & intercept 0 -3,743394 0,0292

(-3,51074)
me8 ALPHA TRUST dlnme8 level trend & intercept 0 -4,183916 0,0097

(-3,51074)
melO CitiFund dlnmelO level trend & intercept 0 -4,0056 0,0153

(-3,51074)
me14 HSBC dlnme14 level trend & intercept 0 -A 0,0419

(-3,51074)
mel 5 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ dlnme15 level trend & intercept 0 -4,823915 0,0016

(-3,51074)
mel 9 INTERAMERICAN dlnme19 level trend & intercept 0 -3,819743 0,0243

(-3,51074)
me22 METROLIFE dlnme22 level trend & intercept 0 -4,008773 0,0152

(-3,51074)
me26 ΔΗΛΟΣ dlnme26 level trend & intercept 0 -4,125203 0,0113

(-3,51074)
me31 ΕΡΜΗΣ dlnme31 level trend & intercept 0 -4,049313 0,0137

(-3,51074)
me34 ΚΥΠΡΟΥ dlnme34 level trend & intercept 0 -3,868982 0,0215

(-3,51074)
me37 ΩΜΕΓΑ INVEST dlnme37 level trend & intercept 0 -4,36489 0,006

(-3,51074)
mx5 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ dlnmx5 1st difference trend & intercept 0 -8,032391 0.000

(-3,513075)
mx6 ΔΗΛΟΣ dlnmx6 level none 0 -2,127675 0,0334

(-1,94814)
md3 ΕΓΝΑΤΙΑ dlnmd3 1st difference trend & intercept 1 -6,117279 0.000

(-3,515523)
mml EUROBANK dlnmml level trend & intercept 3 -3,653518 0,00368

(-3,51809)
mm2 ALLIANZ dlnmm2 1st difference trend & intercept 0 -8,522414 0.000

(-3,513075)
mm5 ALPHA TRUST dlnmm5 1st difference trend & intercept 0 -8,997508 0.000

(-3,513075)
mm8 CitiFund dlnmm8 1st difference trend & intercept 0 -7,855991 0.000

(-3,513075)
mmll INTERAMERICAN dlnmml 1 level none 0 -2,016363 0,043

(-1,94814)
mm16 ΔΗΛΟΣ dlnmm16 1st difference trend & intercept 0 -9,100187 0.000

(-3,513075)
mm18 ΕΡΜΗΣ dlnmm18 level none 0 -2,387178 0,018
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(-1,948313)
mm19 ΕΥΡΩΠ/ΚΗ ΠΙΣΤΗ dlnmm19 1st difference trend & intercept 0 -7,913196 0.000

(-3,513075)
mgd γενικός δείκτης dlnmgd 1st difference trend & intercept 0 -8,755299 0.000

(-3,513075)
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5.4 Αποτελέσαατα των ιιοντέλων Jensen και Trevnor- Mazuy
Αφού επιβεβαιώθηκε η στασιμότητα των σειρών έγινε η παλινδρόμηση τους με

την χρήση των εξής δύο μοντέλων:

Α) μοντέλο Jensen 

Β) μοντέλο Treynor & Mazuy
(τα δύο αυτά μοντέλα έχουν αναλυθεί στο τμήμα «τα σημαντικότερα μοντέλα»)

Για την εκτίμηση των μοντέλων επιλέχθηκε η μέθοδος LS- Least Squares (NLS

and ARMA), ενώ για την διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας χρησιμοποιήθηκε η

μέθοδος Newey- West (1987).

Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων των δύο μοντέλων παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 3 και 4. Στις δύο πρώτες στήλες δίνονται ο κωδικός του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, όπως έχει καταχωρηθεί στο e-views, και το όνομα του. Στην τρίτη στήλη 

δίνονται οι τιμές του α για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο ενώ στην κάτω σειρά η τιμή της 

t-statistic και στην τέταρτη στήλη η probability. Τα ίδια στοιχεία δίνονται και για τον 

συντελεστή β που παρουσιάζεται στην πέμπτη στήλη.

Κατά την εκτίμηση των μοντέλων παρουσιάστηκε το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης των-καταλοίπων για ορισμένα αμοιβαία. Αυτά είναι τα αμοιβαία με 

κωδικό me2, me 19, me26, me31 και me37. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού εκτιμήθηκαν τα μοντέλα αφού πρώτα μετασχηματίστηκαν, με την εισαγωγή 

του όρου AR(1) και για τα δύο μοντέλα, πλην του αμοιβαίου me2 που για την 

εκτίμηση του μοντέλου των Treynor & Mazuy χρησιμοποιήθηκε AR(2). Το θέμα 

των καταλοίπων παρουσιάζεται λεπτομερώς παρακάτω.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αποτελτ.σιιατα μοντέλου Jensen
κωδ.
Α/Κ ΟΝΟΜΑ a Prob. b Prob. Adj. R2

mel
ABN-AMRO (Ελληνικό Αναπτυξικό 
Μετοχών Εσωτερικού)

-0.013673 0.4569 0.995060 0.0000
0.982133

t-Statistic (-0.750510) (70.04139)

me2
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής 
(Μετοχ. Εσωτερικού)

0.013865 0.2466 1.015727 0.0000
0.986043

t-Statistic (1.174643) (116.8548)

me5
ALPHA Blue Chips Α/Κ Μετοχικό 
Εσωτερικού

-0.011993 0.4232 0.988880 0.0000
0.984045

t-Statistic (-0.808297) (98.41738)

me8
ALPHA TRUST ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Μετοχικό 
Εσωτ.)

-0.022851 0.3420 0.983130 0.0000
0.974529

t-Statistic (-0.960384) (56.05174)

melO CitiFund Equity (Μετοχών Εσωτερικού) -0.006596 0.6856 0.993918 0.0000 0.980144
t-Statistic (-0.407464) (86.99839)

mel 4
HSBC Μεσαίας κεφαλαιοποίησης μετοχών 
εσωτερικού

0.012509 0.5554 1.005852 0.0000
0.982174

_ t-Statistic (0.594069) (60.57375)

mel 5
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών 
επιχειρήσεων μετοχ.εσωτερικού

0.014725 0.5499 1.017036 0.0000
0.974732

t-Statistic (0.602504) (57.46303)

mel 9
INTERAMERICAN Α/Κ Ολυμπιονίκης 
μετοχών Εσωτερικού

-0.002484 0.9004 1.001012 0.0000
0.981656

t-Statistic (-0.125931) (69.34118)

me22
METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ μετοχικό 
εσωτερικού

0.009925 0.5668 1.004801 0.0000
0.981473

t-Statistic (0.341951) (133.6316)

me26 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού) 0.003625 0.7341 1.001274 0.0000 0.982113
t-Statistic (-0.047578) (91.70367)

me31 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχών Εσωτερικού 0.002174 0.8648 1.003913 0.0000 0.980810
t-Statistic (0.171226) (111.7189)

me34 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 0.020228 0.7196 0.995813 0.0000 0.978331
t-Statistic (-0.361358) (56.37195)

me37 ΩΜΕΓΑ INVEST Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού -0.005671 0.3877 0.984397 0.0000 0.986455
t-Statistic (-0.872240) (8150921)

mx5
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Global 
μετοχ.εξωτερικού

-0.084372 0.0002 0.930119 0.0000
0.958318

t-Statistic (-4.103025) (61.22436)

mx6 ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτερικού) -0.086735 0.0018 0.930922 0.0000 0.964266
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t-Statistic (-3.321473 (52.30047)

md3
ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ευρ/κών χωρών 
διεθνές μετοχικό

-0.046490 0.0877 0.962171 0.0000
0.961542

t-Statistic (-1.745461) (50.19939)

mml EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ (Μικτό Εσωτερικού) -0.095636 0.0018 0.911550 0.0000 0.969535
t-Statistic (-3.328102) (45.33833)

mm2 ALLIANZ Plus Μικτό Εσωτ. -0.046159 0.0461 0.960187 0.0000 0.984907
t-Statistic (-2.051016) (61.11564)

mm5
ALPHA TRUST EUROSTAR (Μικτό 
εσωτερικού)

-0.029504 0.2008 0.975364 0.0000
0.983735

t-Statistic (-1.298411) (57.94657)

mm8 CitiFund Balanced (Μικτό Εσωτερικού) -0.046797 0.0088 0.957340 0.0000 0.984556
t-Statistic (-2.738534) (80.49789)

mmll
INTERAMERICAN Ελληνικό A/K Μικτό 
Εσωτερικού

-0.060521 0.0048 0.947834 0.0000
0.982860

t-Statistic (-2.967002) (66.91441)

mm16 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτερικού) -0.041101 0.0884 0.964988 0.0000 0.985915
t-Statistic (-1.741553) (56.75318)

mm18 ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού -0.052988 0.0718 0.954536 0.0000 0.944974
t-Statistic (-1.845147) (44.70316)

mml 9
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST (Μικτό 
εσωτ.Unit Linked)

-0.057877 0.0052 0.949261 0.0000
0.984590

t-Statistic (-2.940470) (70.75421)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αποτελέσματα μοντέλου Trevnor-Mazuv
κωδ ΟΝΟΜΑ a Prob. b Prob. c Prob. Adj. R2

mel

ABN-AMRO (Ελληνικό 
Αναπτυξιακό Μετοχών 
Εσωτερικού)

-0.109881 0.0369 0.837118 0.0000 -0.059487 0.0422

0.982259
t-Statistic (-2.151785) (10.67577) (-2.092440)

me2

ALLIANZ Επιθετικής 
Στρατηγικής 
(Μετοχ. Εσωτερικού)

0.001727 0.9506 0.999253 0.0000 -0.004537 0.777

0.981118
t-Statistic (0.062297) (23.03672) (-0.284236)

me5
ALPHA Blue Chips A/K 
μετοχικό Εσωτερικού

-0.054184 0.3189 0.919617 0.0000 -0.026087 0.4161
0.983786

t-Statistic (-1.008103) (1.073211) (-0.820888)

me8

ALPHA TRUST 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Μετοχικό 
Εσωτ.)

-0.189924 0.0125 0.708851 0.0000 -0.103305 0.0232

0.975583
t-Statistic (-2.604864) (6.123881) (-2.351728)

melO
CitiFund Equity (Μετοχών 
Εσωτερικού)

-0.032919 0.5879 0.950705 0.0000 -0.016276 0.6616
0.979733

t-Statistic (-0.545869) (9.709881) (-0.440632)

me14

HSBC Μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης μετοχών 
εσωτερικού

-0.107360 0.0761 0.809065 0.0000 -0.074118 0.0701

0.983336
t-Statistic (-1.816834) (8.044415) (-1.856355)

mel 5

ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K 
Δυναμικών επιχειρήσεων 
μετοχ.εσωτερικού

0.017273 0.4796 1.010.019 0.0000 0.009117 0.9368

0.973106
t-Statistic (0.713114) (8.490027) (0.079785)

mel 9

INTERAMERICAN A/K 
Ολυμπιονίκης μετοχών 
Εσωτερικού

-0.142270 0.0088 0.771150 0.0000 -0.086822 0.0069

0.982805
t-Statistic (-2.749848) (9.434895) (-2.002038)

me22

METROLIFE 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ μετοχικό 
εσωτερικού

-0.081940 0.1932 0.858773 0.0000 -0.056803 0.1471

0.981523
t-Statistic (-1.321383) (8.526566) (-1.476046)

me26
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips 
Μετοχικό Εσωτερικού)

-0.075823 0.1760 0.877985 0.0000 -0.046436 0.1807
0.982027

t-Statistic (-1.375383) (9.751833) (-1.360298)

me31
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Μετοχών Εσωτερικού

-0.078849 0.2065 0.873847 0.0000 -0.047938 0.2087
0.980715

(-1.282262) (8.793373) (-1.275788)

me34
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Μετοχικό Εσωτερικού

-0.153217 0.0379 0.733362 0.0000 -0.107245 0.0262
0.979486
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t-Statistic (-2.140950) (6.158925) (-2.301143)

me37
ΩΜΕΓΑ INVEST A/K 
Μετοχικό Εσωτερικού

-0.070087 0.0997 0.889932 0.0000 -0.039988 0.1553
0.984182

t-Statistic (-1.683724) (12.84834) (-1.447214)

mx5
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Global 
μετοχ.εξωτερικού

-0.035515 0.6953 1.010.327 0.0000 0.030210 0.5890
0.957525

t-Statistic (-0.394315) (6.733892) (0.544290)

mx6
ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό 
Εξωτερικού)

-0.081885 0.2513 0.938884 0.0000 0.002999 0.9451
0.963455

t-Statistic (-1.162599) (8.167117) (0.069232)

md3

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Ευρ/κών χωρών διεθνές 
μετοχικό

-0.080457 0.4630 0.906409 0.0000 -0.021002 0.7467

0.960738
t-Statistic (-0.740319) (5.151976) (-0.324975)

mml
EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ 
(Μικτό Εσωτερικού)

-0.218911 0.0007 0.709172 0.0000 -0.076224 0.0411
0.969872

t-Statistic (-3.636347) (7.252417) (-2.104375)

mm2 ALLIANZ Plus Μικτό Εσωτ. -0.195246 0.0002 0.715433 0.0000 -0.092184 0.0024 0.985942
t-Statistic (-4.142987) (9.320348) (-3.215969)

mm5
ALPHA TRUST EUROSTAR 
(Μικτό εσωτερικού)

-0.196423 0.0003 0.701337 0.0000 -0.103210 0.0030
0.985037

t-Statistic (-3.897887) (8.317871) (-3.139344)

mm8
CitiFund Balanced (Μικτό 
Εσωτερικού)

-0.106774 0.1849 0.858876 0.0000 -0.037086 0.4303
0.984429

t-Statistic (-1.346823) (6.872420) (-0.795942)

mmll
INTERAMERICAN Ελληνικό 
A/K Μικτό Εσωτερικού

-0.139764 0.0115 0.817742 0.0000 -0.048998 0.1346
0.982869

t-Statistic (-2.636584) (9.495123) (-1.524131)

mm16 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτερικού) -0.144465 0.0014 0.795298 0.0000 -0.063912 0.0163 0.986251
t-Statistic (-3.402990) (11.63762) (-2.497934)

mm18 ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού -0.110150 0.2314 0.861085 0.0000 -0.035110 0.5145 0.943894
t-Statistic (-1.213921) (5.913748) (-0.657250)

mml 9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
EUROINVEST (Μικτό 
εσωτ.Unit Linked)

-0.143379 0.0088 0.808894 0.0000 -0.052868 0.1029

0.984704
t-Statistic (-2.742144) (9.530693) (-1.665528)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ιιοντέλου Jensen
Θετικό αρνητικοί

παράμετρος Εσωτ Εξωτ. Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή μικτά
α 8 0 0 0 5 2 1 8
σύνολο 8 16
β___________ 24

θετικοί______ Στατιστικά σημαντικοί___________Στατιστικά ασήμαντοι
παράμετρος Εσωτ Εξωτ. Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή Μικτά
α - - - - 8 0 0 0
σύνολο 0 8
β___________ 24 -

αρνητικοί Στατιστικά σημαντικοί _______ Στατιστικά ασήμαντοι
παράμετρος Εσωτ Εξωτ. Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή Μικτά
α - 2 0 5 5 0 1 3
σύνολο 7 9
β - -
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Συγκεντρωτικά αποτελέσιιατα του μοντέλου Trevnor-Mazuy

Θετικοί________ ________ _______αρνητικοί
παράμετρος Εσωτ Εξωτ Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή μικτά
α 2 - - - 11 2 1 8
σύνολο 2 22
β 24
παράμετρος Εσωτ Εξωτ Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή μικτά
γ 1 2 - - 12 - 1 8
σύνολο 3 21

θετικοί______ Στατιστικά σημαντικοί___________Στατιστικά ασήμαντοι
παράμετρος Εσωτ. Εξωτ. Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή Μικτά
α - - - - 2 - - -

σύνολο 0 2
β 24 -

παράμετρος Εσωτ. Εξωτ. Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή μικτά
Ί — - - - 1 2 - -

σύνολο 0 3

παράμετρος Εσωτ. Εξωτ. Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή Μικτά
α 4 - - 6 7 2 1 2
σύνολο 10 12
β - -

παράμετρος Εσωτ. Εξωτ. Διεθνή μικτά Εσωτ Εξωτ Διεθνή μικτά
ϊ 3 - - 4 9 - 1 4
σύνολο 7 14
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Σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα των αποτελεσμάτων του Jensen 

(Πίνακας 5) , παρατηρείται ότι 8 από τα 24 αμοιβαία κεφάλαια που εξετάζονται 

παρουσιάζουν θετικό α. Οι τιμές αυτές είναι μικρές, κοντά στο μηδέν, και στατιστικά 

ασήμαντες σε επίπεδο σημαντικότητας 5% σε όλες τις περιπτώσεις. Μιλάμε για τιμές 

που κυμαίνονται από 0,002174 ως 0,020228. Και οι 8 θετικές τιμές του α αφορούν 

μετοχικά εσωτερικού.

Από την άλλη έχουμε 16 αμοιβαία κεφάλαια που εμφανίζουν αρνητικό α και 

μάλιστα 7 από τις 16 αυτές τιμές είναι στατιστικά σημαντικές. Τα αμοιβαία που 

εμφανίζουν α στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι 5 μικτά και 

2 μετοχικά εξωτερικού. Στατιστικά ασήμαντα α παρουσιάζουν 5 μετοχικά 

εσωτερικού, 1 διεθνές μετοχικό και 3 μικτά.

Από τη στήλη του διορθωμένου συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού, ο 

οποίος είναι σταθμισμένος με τους βαθμούς ελευθερίας κάθε αντίστοιχου 

αθροίσματος τετραγώνων, οι τιμές που παίρνουμε είναι ικανοποιητικές. Αυτές κατά 

μέσο όρο πλησιάζουν το 0,985 παρουσιάζοντας, μια ελαφρά βελτίωση σε σχέση με το 

μοντέλο του Jensen,-με την εισαγωγή του τετραγωνικού όρου.

Από το μοντέλο των Treynor & Mazuy μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα 

για την ικανότητα χρονικότητας της αγοράς παρατηρώντας τον συντελεστή γ. Στον 

Πίνακα 3 δίνονται όλες οι τιμές του γ ενώ στον Πίνακα 6 συγκεντρωτικά 

παρατηρούμε την συμπεριφορά του. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 3 αμοιβαία κεφάλαια 

του δείγματος παρουσιάζουν θετικό γ αλλά στατιστικά ασήμαντο σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Αυτά είναι 1 μετοχικό εσωτερικού και 2 μετοχικά εξωτερικού. 

Τα υπόλοιπα 21 αμοιβαία έχουν αρνητικά γ, εκ των οποίων τα 12 είναι μετοχικά 

εσωτερικού, 1 διεθνές μετοχικό και 8 μικτά. Από αυτά τα 7 είναι στατιστικά 

σημαντικά (3 εσωτερικού και 4 μικτά) ενώ τα υπόλοιπα 14 (9 εσωτερικού, 4 μικτά 

και 1 διεθνές) είναι στατιστικά ασήμαντα σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούμε να ισχυριστούμε την ύπαρξη 

ικανότητας χρονικής τοποθέτησης των μάνατζερ. Οι όποιες ενδείξεις τέτοιας 

ικανότητας οφείλονται ίσως σε χρονική συγκυρία.
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5.5 Ανάλυση- σγολιασικκ των καταλοίπων

Το υπόδειγμα του λευκού θορύβου.
Το απλούστερο δυνατό σχήμα χρονολογικής σειράς είναι αυτό της τυχαίας 

μεταβλητής ή αλλιώς του ονομαζόμενου λευκού θορύβου (white noise). Μια σειρά 

είναι τυχαίος θόρυβος αν στην ουσία δεν έχει κανένα ευκρινές σχήμα ή πρότυπο. Αν 

συμβολίσουμε ε, μια τέτοια σειρά θα λέμε ότι είναι λευκός θόρυβος αν έχει σταθερό 

μέσο (συνήθως μηδέν), σταθερή διακύμανση και οι τιμές της δεν αυτοσυσχετίζονται. 

Για την εφαρμογή της στατιστικής θεωρίας πρέπει να υποθέσουμε κοινή κατανομή 

πιθανότητας την κανονική. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις οι προηγούμενες τιμές της 

σειράς δεν βοηθούν καθόλου στην πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών. Έτσι είναι 

αδύνατη η πρόβλεψη όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες τυχαίες σειρές. 

Αυτοσυσχέτιση

Το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης συνίσταται στην παραβίαση της υπόθεσης 

περί ανεξαρτησίας των όρων σφάλματος. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται κυρίως 

στην οικονομική έρευνα με χρονολογικές σειρές και σημαίνει ότι το σφάλμα μιας 

περιόδου εξαρτάται από τα σφάλματα μιας ή περισσότερων από τις προηγούμενες 

περιόδους.

Τα στοιχεία του Πίνακα 7 δίνουν τις αυτοσυσχετίσεις των καταλοίπων της 

παλινδρόμησης των δύο μοντέλων. Η αριστερή στήλη δίνει τα αποτελέσματα του 

μοντέλου Jensen ενώ η δεξιά του μοντέλου Treynor & Mazuy (διαφοροποιούνται 

στην ονομασία με το t).

Εδώ εξετάζεται η μηδενική υπόθεση

Η0: δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση δηλ. prob>0.05, έναντι της

Ηα : υπάρχει αυτοσυσχέτιση δηλ. prob<0.05.

Δεν παρουσιάζονται ολόκληρα τα correlograms αλλά οι τιμές των AC, PAC, Q- 

Stat και Prob για ορισμένες χρονικές υστερήσεις. Το σύνολο των παρατηρήσεων για 

κάθε αμοιβαίο είναι 48. Το πρόγραμμα e-views αυτόματα επιλέγει σαν άριστο αριθμό 

υστερήσεων τις 20 χρονικές υστερήσεις. Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα για 10 

χρονικές υστερήσεις και για το ιΑ των παρατηρήσεων δηλ. για 12, και τέλος για 20.

Οι σειρές των καταλοίπων δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Αυτό βέβαια επιτεύχθηκε μετά από κατάλληλους 

μετασχηματισμούς των μοντέλων υπό εκτίμηση. Γνωρίζουμε ότι η αυτοσυσχέτιση 

μπορεί να οφείλεται α) σε λανθασμένη εξειδίκευση του υποδείγματος, με την
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παράλειψη σημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών, β) στην ύπαρξη διαχρονικών 

τάσεων σε πολλές χρονολογικές σειρές, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την έντονη 

συσχέτιση των τιμών τους μεταξύ διαδοχικών περιόδων γ)στην επέμβαση που γίνεται 

πολλές φορές στην ποσοτική ανάλυση, στα αρχικά στατιστικά στοιχεία μέσω της 

τεχνικής της ομαλοποίησης από μηνιαίες παρατηρήσεις, παίρνοντας μέσους όρους να 

δημιουργήσουμε δείγμα με τριμηνιαίες παρατηρήσεις. Από τις τρεις αυτές 

περιπτώσεις τελευταία περιγράφει καλύτερα την αιτία της αυτοσυσχέτισης που 

παρουσιάστηκε στα κατάλοιπα μας, καθώς χρησιμοποιήσαμε μηνιαίες τιμές που 

προέκυψαν υπολογιστικά, από τον μέσο όρο των ημερήσιων τιμών για κάθε μήνα.

Το συνηθέστερο είδος αυτοσυσχέτισης είναι το αυτοπαλίνδρομο σχήμα πρώτης 

τάξης AR(1). Αυτό χρησιμοποιήσαμε για να μετασχηματίσουμε το υπόδειγμα για τα 

αμοιβαία που τα κατάλοιπα τους είχαν πρόβλημα αυτοσυσχέτισης. Αυτά ήταν τα 

αμοιβαία με κωδικό me2, mel9, me26, me31 και me37. Όλα εκτιμήθηκαν με την 

εισαγωγή του όρου AR(1) και για τα δύο μοντέλα, πλην του αμοιβαίου me2 που για 

την εκτίμηση του μοντέλου των Treynor & Mazuy χρησιμοποιήθηκε AR(2). Έτσι 

πετύχαμε να εξαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση από τα κατάλοιπα όλων των αμοιβαίων 

και για τα δύο μοντέλα και φυσικά να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Αποτελέσματα αυτοσυσγέτισης

laes AC PAC O-Stat Prob laes AC PAC O-Stat Prob
Residmel 10 0.024 0.123 14.663 0.145 Residmelt 10 0.052 0.071 17.213 0,07

12 -0.146 -0.151 16.227 0.181 12 -0.144 -0.133 18.686 0.096
20 0.077 0.040 21.641 0.360 20 0.089 0.070 24.194 0.234

Residme2 10 0.172 0.074 17.039 0.048 Residme2t 10 0.190 -0.115 33.437 0.048
12 -0.189 -0.173 19.418 0.054 12 -0.251 -0.295 17.532 0.063
20 0.108 0.000 29.016 0.066 20 0.123 -0.052 35.344 0.009

ResidmeS 10 0.105 0.074 21.588 0.017 ResidmeSt 10 0.115 0.119 20.942 0.022
12 -0.153 0.136 23.134 0.027 12 -0.158 0.088 22.589 0.031
20 0.074 -0.009 26.974 0.136 20 0.076 0.030 26.209 0.159

Residme8 10 0.024 0.069 14.615 0.147 Residme8t 10 0.041 0.033 14.498 0.151
12 -0.198 -0.187 17.274 0.140 12 -0.209 -0.175 17.441 0.134
20 0.104 0.082 26.386 0.153 20 0.127 0.140 26.873 0.139

ResidmelO 10 0.148 0.004 23.984 0.008 ResidmelOt 10 0.147 -0.051 24.077 0.007
12 -0.154 0.145 25.561 0.012 12 -0.154 0.129 25.653 0.012
20 0.103 0.004 30.521 0.062 20 0.103 -0.008 30.604 0.061

Residmel4 10 0.175 0.075 14.560 0.149 Residmel4t 10 0.176 0.071 15.037 0.131
12 -0.122 -0.120 16.202 0.182 12 -0.122 -0.122 16.770 0.158
20 -0.062 -0.117 25.101 0.198 20 -0.054 -0.126 25.710 0.176

Residmel5 10 0.008 0.005 17.213 0.070 Residmel5t 10 0.002 0.005 16.356 0.090
12 -0.292 -0.375 22.868 0.029 12 -0.300 -0.377 22.290 0.034
20 •0.035 0.115 30.568 0.061 20 -0.044 0.133 29.344 0.081

Residmel 9 10 0.020 0.043 10.824 0.371 Residmel9t 10 0.129 0.034 13.177 0.155
12 -0.220 -0.237 13.299 0.274 12 -0.225 -0.232 16.692 0.117
20 -0.072 -0.036 17.695 0.543 20 -0.020 -0.011 21.348 0.318

Residme22 10 0.061 0.064 18.364 0.049 Residme22t 10 0.081 0.090 17.024 0.074
12 -0.163 0.002 20.124 0.065 12 -0.171 -0.068 18.943 0.090
20 0.091 0.047 28.497 0.098 20 0.096 0.080 26.947 0.137

Residme26 10 0.163 0.246 16.139 0.090 Residme26t 10 0.180 0.236 17.050 0.048
12 -0.240 -0.126 20.073 0.044 12 -0.245 0.092 21.142 0.032
20 0.069 -0.056 25.906 0.133 20 0.079 -0.071 26.976 0.105

Residme31 10 0.141 0.249 14.589 0.103 Residme31t 10 0.125 0.134 19.075 0.039
12 -0.225 -0.042 18.261 0.076 12 -0.215 -0.079 22.115 0.036
20 0.041 -0.039 23.290 0.225 20 0.081 0.113 30.281 0.065

Residme34 10 0.020 0.043 10.824 0.371 Residme34t 10 0.058 0.054 11.494 0.320
12 -0.112 -0.200 11.746 0.466 12 -0.122 -0.138 12.522 0.405
20 0.112 0.056 17.669 0.609 20 0.118 0.042 18.317 0.567

Residme37 10 0.094 0.099 66.399 0.675 Residme37t 10 0.115 0.114 73.548 0.600
12 -0.181 -0.190 88.662 0.634 12 -0.189 -0.194 97.627 0.552
20 -0.055 -0.084 13.918 0.788 20 -0.035 -0.066 14.555 0.750

ResidmxS 10 0.155 0.033 13.749 0.185 Residmx5t 10 0.152 0.029 13.687 0.188
12 -0.299 -0.294 21.326 0.046 12 -0.289 -0.283 20.963 0.051
20 0.009 -0.024 27.889 0.112 20 0.004 -0.027 27.353 0.126

Residmx6 10 0.042 -0.029 10.761 0.376 Residmx6t 10 0.042 -0.029 10.761 0.376
12 -0.099 -0.139 11.567 0.481 12 -0.098 -0.138 11.554 0.482
20 0.005 -0.192 18.924 0.527 20 0.006 -0.192 18.868 0.530

Residmd3 10 0.076 0.125 15.443 0.117 Residmd3t 10 0.079 0.121 15.698 0.109
12 -0.210 -0.243 20.319 0.061 12 -0.219 -0.252 20.754 0.054
20 -0.085 0.046 35.820 0.016 20 -0.077 0.053 36.571 0.013
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Residmml 10 -0.130 -0.245 13.547 0.195 Residmmlt 10 -0.110 -0.180 15.070 0.130
12 -0.037 -0.062 13.641 0.324 12 -0.059 -0.093 15.314 0.225
20 0.046 -0.008 20.557 0.424 20 0.035 0.007 23.609 0.260

Residmm2 10 0.014 -0.027 56.946 0.840 Residmm2t 10 0.057 0.042 79.724 0.632
12 -0.110 -0.167 66.508 0.880 12 -0.145 -0.183 94.483 0.664
20 0.023 -0.043 83.253 0.989 20 0.036 -0.024 11.108 0.943

ResidmmS 10 -0.033 -0.024 78.836 0.640 Residmm5t 10 -0.002 0.075 99.115 0.448
12 -0.156 -0.260 96.203 0.649 12 -0.190 -0.255 12.376 0.416
20 0.066 -0.031 15.706 0.735 20 0.085 0.007 18.187 0.575

Residmm8 10 0.063 0.108 88.948 0.542 Residmm8t 10 0.082 0.146 94.621 0.489
12 -0.089 -0.088 95.889 0.652 12 -0.105 -0.068 10.320 0.588
20 0.027 0.060 10.132 0.966 20 0.022 0.031 10.745 0.953

Residmml 1 10 0.051 0.012 99.663 0.443 Residmml It 10 0.080 0.067 11.797 0.299
12 -0.145 -0.221 11.370 0.497 12 -0.159 -0.196 13.522 0.332
20 0.014 -0.063 12.934 0.880 20 0.012 -0.100 15.417 0.752

Residmml6 10 0.048 0.042 10.349 0.410 Residmml6t 10 0.088 0.135 11.165 0.345
12 -0.142 -0.213 11.732 0.467 12 -0.163 -0.187 12.948 0.373
20 0.020 0.008 14.337 0.813 20 0.016 -0.048 15.047 0.774

Residmml8 10 -0.107 -0.009 15.869 0.103 Residmml8t 10 -0.106 0.022 16.314 0.091
12 -0.154 -0.109 17.955 0.117 12 -0.160 -0.087 18.626 0.098
20 0.082 0.109 31.997 0.043 20 0.086 0.115 32.983 0.034

Residmml 9 10 -0.018 -0.004 67.201 0.752 Residmml9t 10 0.011 0.052 75.765 0.670
12 -0.128 -0.170 77.905 0.801 12 -0.149 -0.176 90.383 0.700
20 0.002 -0.034 93.138 0.979 20 0.002 -0.035 10.227 0.964
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Αφού σχηματίσαμε τις σειρές των καταλοίπων και περιγράφηκε η αυτοσυσχέτιση, 
καταγράφηκαν οι τιμές των στατιστικών μέτρων skewness, kurtosis και jarque-bera 
και δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Πίνακας τιμών των στατιστικών αέτρων
κωδ.
Α/Κ ΟΝΟΜΑ

skewness
J

Skewness
T-M

kurtosis
J

Kurtosis
T-M

jarque-bera
J

jarque-bera
T-M

mel

ABN-AMRO (Ελληνικό 
Αναπτυξικό Μετοχών 
Εσωτερικού) -0,372036 -0,371096 4,629221 4,62145 6,282343 6,2274

me2

ALLIANZ Επιθετικής 
Στρατηγικής 
(Μετοχ. Εσωτερικού) -0,744977 -0,666009 3,226600 3,8886638 4,353340 4,800754

me5
ALPHA Blue Chips Α/Κ Μετοχικό 
Εσωτερικού -0,363338 -0,378352 3,330942 3,267172 1,248596 1,26113

me8
ALPHA TRUST ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
(Μετοχικό Εσωτ.) -0,814653 -0,5575 4,35803 3,671097 8,810309 3,316628

melO
CitiFund Equity (Μετοχών 
Εσωτερικού) -0,085752 -0,087819 3,155562 3,184556 0,104943 0,127115

me14

HSBC Μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης μετοχών 
εσωτερικού -0,166017 -0,143679 2,845685 2,833786 0,262534 0,21581

me15
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών 
επιχειρήσεων μετοχ.εσωτερικού -0,414956 -0,409839 3,38855 3,327992 1,644462 1,493065

me19

INTERAMERICAN Α/Κ 
Ολυμπιονίκης μετοχών 
Εσωτερικού -0,487963 -0,508778 3,165057 3,064310 1,874907 1,992484

me22
METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
μετοχικό εσωτερικού -0,441326 -0,371052 3,103013 2,883373 1,546467 1,105129

me26
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό 
Εσωτερικού) -0,671091 -0,638691 3,288294 3,182175 3,612028 3,191041

me31
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχών 
Εσωτερικού -0,801886 -0,248143 3,481893 3,020584 5,374924 0,483167

me34
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό 
Εσωτερικού -0,895086 -0,577745 4,622628 3,756937 11,43905 3,736721

me37
ΩΜΕΓΑ INVEST Α/Κ Μετοχικό 
Εσωτερικού -0,804843 -0,795364 3,955425 3,690660 6,715857 5,764238

mx5
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Global 
μετοχ.εξωτερικού -0,08496 -0,012073 2,945021 2,931794 0,062462 0,010252

mx6
ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό 
Εξωτερικού) -0,417512 -0,414905 3,264385 3,260271 1,502365 1,481137

md3

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Ευρ/κών χωρών διεθνές 
μετοχικό 0,293931 0,257542 3,647188 3,704525 1,497016 1,491597

mml
EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ (Μικτό 
Εσωτερικού) -0,363589 0,503577 3,823787 4,024778 2,364518 4,043037

mm2 ALLIANZ Plus Μικτό Εσωτ. -0,349122 -0,529413 3,148801 4,066672 0,998135 4,423687

mm5
ALPHA TRUST EUROSTAR 
(Μικτό εσωτερικού) -0,341353 -0,269286 2,852498 3,319826 0,955361 0,768349

mm8
CitiFund Balanced (Μικτό 
Εσωτερικού) -0,364981 -0,413835 3,446583 3,636885 1,434049 2,135877

mmll
INTERAMERICAN Ελληνικό Α/Κ 
Μικτό Εσωτερικού -0,207655 -0,332668 3,424203 3,582053 0,690177 1,530356

mm16 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτερικού) -0,316159 -0,398158 3,758118 4,265092 1,908528 4,376044

mm18 ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού -0,304804 -0,314978 3,603944 3,579819 1,411377 1,404982

mm19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
EUROINVEST (Μικτό εσωτ.υηίΐ 
Linked) -0,220775 -0,328215 3,317394 3,611028 0,579089 1,575002
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Η ασυμμετρία είναι το στατιστικό μέτρο που μας πληροφορεί αν οι τιμές μιας 

μεταβλητής διατάσσονται συμμετρικά γύρω από τον μέσο της κατανομής και που 

αντιστοιχεί στην ροπή τρίτης τάξης. Για να είναι κανονική η κατανομή θα πρέπει η 

τελευταία να είναι ίση με το μηδέν. Αυτό προκύπτει από την χρήσιμη ιδιότητα της 

κανονικής κατανομής όπου όλες οι μονές ροπές μεγαλύτερες της δευτέρας τάξεως 

είναι ίσες με το μηδέν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, οι τιμές της ασυμμετρίας 

και για τα δύο μοντέλα είναι διάφορες του μηδενός, οπότε έχουμε ασυμμετρία στα 

κατάλοιπα, αλλά οι τιμές είναι αρκετά κοντά στο μηδέν, δεν έχουμε τεράστια 

απόκλιση από αυτό.

Επίσης η ροπή τέταρτης τάξης η οποία μετρά την κύρτωση (kurtosis) της 

μεταβλητής είναι περίπου στο τρία. Η κύρτωση μετρά τον βαθμό συγκέντρωσης των 

τιμών μιας μεταβλητής στην περιοχή του μέσου αριθμητικού και προς τα άκρα δεξιά 

και αριστερά αυτού. Τα αποτελέσματα μας όσον αφορά την κύρτωση δίνουν τιμές 

κοντά στο τρία μέχρι τέσερρα σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Παρατηρείται ότι οι 

τιμές της κύρτωσης είναι πιο μεγάλες για τα κατάλοιπα του δεύτερου μοντέλου. Έχω 

καλύτερα δηλαδη αποτελέσματα με το μοντέλο του Jensen ως προς την κύρτωση.

Ο έλεγχος Jarque-Bera (1980) είναι ένας από κοινού έλεγχος για την 

κανονικότητα μιας μεταβλητής χ, αφού χρησιμοποιεί και τους δύο συντελεστές που 

προαναφέραμε (κύρτωσης και ασυμμετρίας) με αποτέλεσμα να δίνει mo αξιόπιστες 

ενδείξεις ως αναφορά την κανονικότητα μιας μεταβλητής χ,. Θα πρέπει να 

συγκρίνουμε την στατιστική J.B. με την κριτική τιμή που παίρνουμε από την 

κατανομή χ2 με δύο βαθμούς ελευθερίας και δοσμένο επίπεδο σημαντικότητας α, 

που για την έρευνά μας είναι α=5%. Εάν J.B. > χ2(2), τότε απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση Η0, ότι η χ{ κατανέμεται κανονικά. Στην έρευνά μας

χ2(2)=5,99147 στο σύνολό τους, εκτός από το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο, οι τιμές 

που παίρνουμε και από τα δύο μοντέλα είναι μικρότερες της κριτικής τιμής.

Γενικά οι τιμές που παίρνουμε για τα κατάλοιπά μας είναι ικανοποιητικές, 

πλησιάζουν αρκετά τις ιδανικές χωρίς όμως να τις φτάνουν. Έτσι ενδυναμώνουμε την 

αξία των αποτελεσμάτων που μας έδωσε η εκτίμηση των δύο υποδειγμάτων και να 

μιλάμε για σχετικά αξιόπιστα αποτελέσματα.
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5.6 Συιιπεράσιιατα

Όπως είδαμε και στην αρχή της εργασίας, υπάρχει στην διεθνή βιβλιογραφία 

μια σταθερή διαμάχη για την ύπαρξη ή μη των υπό συζήτηση ικανοτήτων, που 

ουσιαστικά σημαίνει «νίκη η όχι της αγοράς». Ολοκληρώνοντας λοιπόν την ερευνά 

μας φτάνουμε στο σημείο να συμφωνήσουμε με μια από τις δύο πλευρές, αυτή που 

υποστηρίζει την απουσία επιλεκτικής ικανότητας και χρονικότητας της αγοράς.

Καταλήξαμε στο παραπάνω συμπέρασμα μετά την εξέταση 24 αμοιβαίων 

κεφαλαίων, μικτών και μετοχικών, για την περίοδο 2000- 2003 και την εκτίμηση δύο 

μοντέλων, αυτό του Jensen και των Treynor & Mazuy. Τα δύο μοντέλα έχουν κοινό 

αντικείμενο έρευνας ως προς την ικανότητα επιλογής των διαχειριστών και έτσι τα 

αποτελέσματα μπορούσαν να συγκριθούν , να επιβεβαιωθούν ή να συγκρουστούν. 

Τελικά το ένα μοντέλο επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα του άλλου, καθώς κατά την 

εκτίμηση του μοντέλου Jensen 7 από τα 24 αμοιβαία είχαν στατιστικά σημαντικό 

αρνητικό α και στο μοντέλο των Treynor & Mazuy 10 από τα 24 αμοιβαία είχαν 

στατιστικά σημαντικό αρνητικό α, σε επίπεδο σημαντικότητας πάντα 5%. Όσον 

αφορά την ικανότητα της επιλογής χρονικής τοποθέτησης των διαχειριστών επίσης 

παρατηρήθηκε η απουσία της αφού 7 από τα 24 αμοιβαία κεφάλαια παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντικό αρνητικό συντελεστή γ, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Κατά την εκτίμηση των μοντέλων λήφθηκε μέριμνα για τα προβλήματα της 

αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας. Για το πρώτο πρόβλημα, όπου 

βέβαια αυτό υπήρξε έγινε μετασχηματισμός των μοντέλων με το αυτοπαλίνδρομο 

σχήμα πρώτης τάξης, ενώ για το δεύτερο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Newey- West 

(1987). Βέβαια ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην στασιμότητα των σειρών για την 

λήψη πραγματικών και όχι πλασματικών αποτελεσμάτων.

Το σημαντικότερο όμως είναι που οφείλεται αυτή η ανυπαρξία των ικανοτήτων 

χρονικής τοποθέτησης και επιλογής. Λαμβάνοντας υπόψιν το γενικότερο οικονομικό 

κλίμα της υπό εξέταση περιόδου (2000-2003) η αδυναμία των μάνατζερ είναι 

αποτέλεσμα δύο παραγόντων, της επενδυτικής φύσης των υπό εξέταση αμοιβαίων και 

της ραγδαίας πτώσης που επιδεικνύει το ΧΑΑ σε αυτή την περίοδο. Έχουμε δηλαδή 

ένα χρηματιστήριο που μετά το «κραχ» του 1999 σημειώνει σταθερή πτώση χωρίς 

σημαντικές βελτιώσεις από την μια και από την άλλη τους μάνατζερ των αμοιβαίων 

κεφαλαίων που εκ των πραγμάτων τους έχει ανατεθεί το έργο να επενδύουν κυρίως 

σε μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου, δεσμευμένοι όσον αφορά τις επενδυτικές 

επιλογές από τον σκοπό του αμοιβαίου και από τον κανονισμό του. Κατά κάποιο
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τρόπο δίνουμε ελαφρυντικά στους Έλληνες μάνατζερ που πλέον έχουν αρκετή 

εμπειρία αλλά και τα αμοιβαία έχουν μια ικανοποιητική διάρκεια ζωής στην 

πλειοψηφία τους.

Τα συμπεράσματα μας συμφωνούν με τις δύο αντίστοιχες έρευνες που έχουν 

γίνει για την ελληνική πραγματικότητα και είναι του Philippa Nikolaou (2002) και 

του Μυλωνά Νικόλαου (1999) που επίσης κατέληξαν στην απουσία των δύο υπό 

διερεύνηση ικανοτήτων. Ο Φίλιππας Νικόλαος (2002) αποδίδει αυτή την απουσία 

σημαντικής ικανότητας τόσο διαχειριστικής όσο και χρονικότητας στην απειρία των 

Ελλήνων μάνατζερς, νέων ηλικιακά, αλλά και στη μικρή διάρκεια ζωής των 

αμοιβαίων στην Ελλάδα (ερευνά την περίοδο 1993-1997).

Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε και να αμφισβητούμε την αξία και την 

χρησιμότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς αποτελούν θεσμικούς επενδυτές, 

σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών προϊόντων και έχουν σαν στόχο την 

διασφάλιση των μεριδιούχων τους. Μπορεί στο μυαλό μας να είναι συνδεδεμένα με 

την ασφαλή απόδοση. Αυτή όμως δεν εγγυάται και ιδίως στα μετοχικά και μικτά που 

εξετάζουμε καθώς σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας, γενικής πτωτικής φάσης και 

καθήλωσης του χρηματιστηρίου, εύλογο είναι να μην μπορούν να αποφύγουν ζημιές. 

Αυτό που προσφέρουν είναι διαχείριση από επαγγελματίες μάνατζερ που υπόσχονται 

πως θα διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο την περιουσία του αμοιβαίου. Αυτή την 

διαχείριση εξετάσαμε και την δυνατότητα τους να επιδεικνύουν ικανότητες που να 

έχει αποτέλεσμα την νίκη της αγοράς, το υπερβάλλον κέρδος. Συγκριτικά δηλαδή με 

την απόδοση της αγοράς να επιδείξουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Αποδείχθηκε βέβαια 

απουσία των εν λόγω ικανοτήτων, των Ελλήνων διαχειριστών.
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5.7 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η έρευνα μας αποτελεί σε ελληνικό επίπεδο αυτή με το μεγαλύτερο και πιο 

πρόσφατο υπό εξέταση δείγμα.

Θα μπορούσε όμως να επεκταθεί, σε κάποια μελλοντική έρευνα, όχι μόνο 

ποσοτικά εξετάζοντας ένα μεγαλύτερο δείγμα αλλά και με την εξέταση διαφορετικών 

δεικτών όπως του FTSE/ASE 20, του FTSE/ASE MID 40, του FTSE/ASE 140 και 

του FTSE/ASE SMALL CAP 80 που όμως έχουν διαφορετική ημερομηνία έναρξης 

(δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2000) και στην παρούσα έρευνα δεν μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν. Καθώς γνωρίζουμε πως η επιλογή του δείκτη παίζει σημαντικό 

ρόλο στα αποτελέσματα της έρευνας και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Θα 

μπορούσαν δηλαδή να εξεταστούν διαφορετικά μοντέλα με διαφορετικούς δείκτες για 

να έχουμε πιο εύρωστα αποτελέσματα, που θα προκύπτουν από το μεγαλύτερο 

πλήθος συγκρίσεων.

Επίσης θα μπορούσε μια μελλοντική έρευνα να περιλαμβάνει και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και η μόρφωση των μάνατζερ για την καλύτερη 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
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