
  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΜΒΑ EXECUTIVE) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  
ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(Εμπειρική και Θεωρητική Προσέγγιση) 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ  
ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  

(Α.Μ.: ΜΣ35/04) 
 

  

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΛΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                      (Επίκουρος Καθηγήτρια) 

 
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2006 

 



 

 

           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΜΒΑ EXECUTIVE) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  
ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(Εμπειρική και Θεωρητική Προσέγγιση) 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΤΗΣ  
ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  

(Α.Μ.: ΜΣ35/04) 
 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΛΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                      (Επίκουρος Καθηγήτρια) 

 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2006 
 

 



 

    

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΣΥΝΟΨΗ         σελ.2-3 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ι,1. Δημιουργία Αμοιβαίων Κεφαλαίων      σελ.4-5 

Ι,2. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ελλάδα     σελ.5-8 

Ι,3. Κίνητρα, Ερευνητικά Ερωτήματα και Στόχος της μελέτης   σελ.8-11 

ΙΙ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΙ,1.1.  Ο όρος Αμοιβαία Κεφάλαια και οι επιμέρους κατηγορίες Α/Κ  σελ.12-16 

ΙΙ,1.2.  Πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως μία επενδυτική επιλογή σελ.16-17 

ΙΙ,1.3.  Κίνδυνοι που συνδέονται με την επένδυση σε Α/Κ   σελ.17-18 
IΙ.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
ΙΙ,2.1. Ο ΝΟΜΟΣ 1969/1991       σελ.19-41 

ΙΙ,2.2. Ο ΝΟΜΟΣ 3283/2004       σελ.41-42 

ΙΙ,2.3. Σχετικές Οδηγίες και Υποχρεώσεις των ΑΕΔΑΚ προς τους μεριδιούχους σελ.43-46 

          Υποχρεώσεις σχετικές με την ενημέρωση των μεριδιούχων   σελ.45-46  

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
          σελ.47-49 

ΙΙΙ,1. Γενική Περιγραφή της Αγοράς Ομολόγων     σελ.49-53 

ΙV. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

IV,1. Μεθοδολογία        σελ.54-57 

IV,2. Τεχνικές Αξιολόγησης       σελ.57-58 

IV,3. Δεδομένα         σελ.58-59 

V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

V,1. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων    σελ.60-69 

V,2. Ταξινόμηση των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων   σελ.70-72 

VI. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    σελ.73-74 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ        σελ.75-76 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ        σελ.     77  

ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ταξινόμηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με το Κ. Ενεργητικό έτους 2005 
          σελ. 61 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Επιμέρους Μεταβλητές και Δείκτες Αξιολόγησης για την Περίοδο 2001-2005 
          σελ. 63 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Επιμέρους Μεταβλητές Αξιολόγησης ανά έτος   σελ.  68 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Ταξινόμηση των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων  σελ.  71   

 

 1



ΣΥΝΟΨΗ 
 Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μία ομάδα περιουσίας αποτελούμενη από κινητές 

αξίες και μετρητά, τα οποία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου σε πολλά άτομα-επενδυτές, 

διαχειριστές της οποίας είναι οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Οι ΑΕΔΑΚ συνεργάζονται με ένα θεματοφύλακα, κατά 

προτίμηση Τραπεζικό Ίδρυμα, ο οποίος εκτελεί χρέη ταμία και στις περισσότερες 

των περιπτώσεων διαθέτει το δίκτυό του για την προώθηση και πώληση των 

προϊόντων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ του ομίλου.   

 Το Νομικό Πλαίσιο που διέπει το χώρο υπέστη σημαντικές μεταβολές τα 

τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του και εναρμόνισης με το 

κοινοτικό δίκαιο, και έχει ως κύριο μέλημά του τη διασφάλιση των συμφερόντων 

των επενδυτών. Οι διαχειριστές των προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να 

ενημερώνουν αναλυτικά τους επενδυτές για όλα τα θέματα που αφορούν τα 

προϊόντα τους και για τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω ανώνυμων 

εταιριών.  

 Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά ομολόγων, ημερομηνία σταθμός υπήρξε 

η 15η Μαρτίου 1999, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της η 

δευτερογενής αγορά ομολόγων. Η λειτουργία της αγοράς αυτής έδωσε τη 

δυνατότητα της καθημερινής αποτίμησης των τίτλων, με αποτέλεσμα την 

ορθολογικοποίηση της λειτουργίας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ 

έδωσε νέα ώθηση στην αγορά των ομολόγων γενικότερα. Η πενταετία που 

εξετάζεται στην παρούσα μελέτη (2001-2005) ήταν μία εξαιρετικά επικερδής 

περίοδος για τα ομόλογα, οι τιμές των οποίων έφτασαν σε ιστορικά υψηλά, ενώ, ως 

συνέπεια της μεγάλης κρίσης των χρηματιστηρίων διεθνώς και στη χώρα μας, τα 

ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αποτέλεσαν το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών 

αποδίδοντάς τους και αξιοσημείωτα κέρδη. 

 Αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτελούν τα ομολογιακά αμοιβαία 

κεφάλαια εσωτερικού στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2001-2005. Ο στόχος της 

μελέτης είναι η αξιολόγηση και η ταξινόμησή τους με κριτήριο τις αποδόσεις τους 

σε σχέση με τον κίνδυνο έχοντας ως εργαλεία τους δείκτες μέτρησης της απόδοσης 

και του κινδύνου, του δείκτη του Treynor και του δείκτη του Sharpe. Στο δείγμα 

συμπεριλήφθηκαν όλα τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας που 

προσφέρθηκαν στους επενδυτές κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ανεξάρτητα από τη 
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διάρκεια ζωής τους. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η σχέση κινδύνου-απόδοσης 

είναι θετική και ο επενδυτής κατά την επιλογή του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να 

έχει υπόψη του ότι δεν θα επιτύχει αξιόλογες αποδόσεις αν δεν είναι διατεθειμένος 

να αναλάβει ανάλογο βαθμό κινδύνου.  
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Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
 
Ι,1. Δημιουργία Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
 
 Όπως πολλά σύγχρονα προϊόντα, έτσι και τα Α/Κ έχουν τις ρίζες τους στην 

αρχαιότητα και στις πρώτες μορφές συλλογικής περιουσίας υπό κοινή διαχείριση, 

οι οποίες απαντώνται για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Η πρώτη αυτή 

κοινή περιουσία συγκροτήθηκε για πολεμικούς λόγους και ορίστηκαν διαχειριστές 

της, καθώς δεν υπήρχε ο θεσμός του θεματοφύλακα, παρουσιάστηκαν ατασθαλίες 

και τότε, όπως και στην εποχή μας.  

 Στο σύγχρονο κόσμο ο θεσμός των Α/Κ έχει τις ρίζες του στις 

κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, όπου το 1924 ιδρύθηκε το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

από την εταιρία Massachusetts Investors Trust. Η χρηματιστηριακή αγορά των 

Ηνωμένων Πολιτειών είναι η παλιότερη και πιο οργανωμένη, ενώ στις αρχές του 

αιώνα χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονες ανοδικές τάσεις, γεγονός που 

προσέλκυσε πλήθος επενδυτών. Επαναστατικό χαρακτηριστικό ήταν η δυνατότητα 

αποχώρησης των συμμετεχόντων, όποτε το επιθυμούσαν, αλλά έλειπε το 

καθοριστικό στοιχείο του σαφούς νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα 

προστάτευε τους επενδυτές. Έτσι, με την οικονομική κρίση του 1929 οι 

περισσότεροι επενδυτές έχασαν τις περιουσίες τους, γεγονός που προκάλεσε έρευνα 

από την πλευρά της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έφερε στο 

φως σφάλματα τόσο στις διαδικασίες όσο και γενικότερα στη λειτουργία των Α/Κ 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όπως συμβαίνει πάντα, μετά από την καταγραφή 

αυτών των προβλημάτων θεσπίστηκε ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο ισχύει εν μέρει 

ακόμη και σήμερα. Το 1940 εγκρίθηκε από το Κογκρέσο ένας νόμος-σταθμός για 

το θεσμό των Α/Κ, γνωστός ως «Investment Company Act.». 

 Το 1950 αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για τα Α/Κ, ενώ κατά τη δεκαετία 

του 1960 εμφανίσθηκαν κάποιοι ευφυείς διαχειριστές, οι οποίοι κατάφεραν να 

δημιουργήσουν εκπληκτικές αποδόσεις για τα δεδομένα της εποχής. Η ύφεση της 

χρηματιστηριακής αγοράς τη δεκαετία του 1970, η οποία χαρακτηρίστηκε και από 

τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση, έγινε η αφορμή για τη στροφή προς τις επενδύσεις σε 

τίτλους της χρηματαγοράς. Έτσι, τα Α/Κ αποτελούν πια το καταφύγιο των 

επενδυτών σε περιόδους κρίσης, ενώ οι διαχειριστές δείχνουν να εκμεταλλεύονται 

τις ευκαιρίες που δίνονται από τις κινήσεις των διεθνών αγορών, όπως συνέβη στα 
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τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν επένδυαν σε χρυσό και πολύτιμα μέταλλα ως 

απάντηση στην έξαρση των αγορών μετάλλων.  

 
Ι,2. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ελλάδα.  
 
 Στη χώρα μας τα Α/Κ εμφανίστηκαν ως επενδυτικό προϊόν το 1970, με τη 

θέσπιση του Ν.Δ. 608/70, και το 1973 ιδρύθηκαν τα δύο πρώτα Α/Κ, το Ερμής 

Δυναμικό (του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας) και το Δήλος Μικτό (του ομίλου 

της Εθνικής Τράπεζας). Για τα επόμενα 15 χρόνια αυτά ήταν τα μόνα ελληνικά 

Αμοιβαία Κεφάλαια, έως το 1989, οπότε η αναζωογόνηση του κλάδου 

εγκαινιάστηκε με τη συγκρότηση του Α/Κ της INTERTRUST (θυγατρική εταιρία 

της INTERAMERICAN) με θεματοφύλακα την Εθνική Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια 

του 1990 δημιουργήθηκαν τέσσερα νέα Α/Κ από την Τράπεζα Πίστεως (δύο) και 

τις ασφαλιστικές εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ1. 

 Οι ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις των Α/Κ είχαν ως αποτέλεσμα την 

εντυπωσιακή ανάπτυξη του κλάδου κατά τα επόμενα χρόνια. Το 1994 ο αριθμός 

των εταιριών διαχείρισης Α/Κ αυξήθηκε από 18 στις 24, ενώ τα Α/Κ που 

διαχειρίζονταν αυξήθηκαν από 64 σε 852.  Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο 

εντυπωσιακή κατά τα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα την τριετία 1997-1999, 

οπότε το ενεργητικό των Α/Κ, το οποίο το 1989 ήταν μόλις 21 δισεκατομμύρια 

δραχμές, στο τέλος του 1999 εκτινάχθηκε στα περίπου 12 τρισεκατομμύρια. Το 

φαινόμενο της πολύ μεγάλης ανάπτυξης των Α/Κ στην Ελλάδα την περίοδο αυτή 

συνδέεται με την πολύ μεγάλη άνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου 

(Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) το 1998 και, κυρίως, το 1999. Οι συγκυρίες αυτές 

επηρέασαν και την κατανομή του ενεργητικού των Α/Κ, καθώς στο τέλος του 1999 

τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια καταλάμβαναν το 41,60% του συνολικού 

μεριδίου αγοράς ξεπερνώντας κάθε άλλη κατηγορία Α/Κ.   

 Μέχρι τις αρχές του 1997 οι επενδυτές φαίνονταν να μην εκδηλώνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, παραμένοντας 

διστακτικοί και δύσπιστοι στη διαφαινόμενη τάση της χρηματιστηριακής αγοράς, 

                                                 
1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Θεόδωρος Α. Κουτρούκης, Αθήνα 1995, σελ.5   
 
2ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Θεόδωρος Α. Κουτρούκης, Αθήνα 1995, σελ.5   
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προχωρώντας ακόμα και σε ρευστοποιήσεις μεριδίων με την πρώτη άνοδο το 

Φεβρουάριο του 1997, σύμφωνα και με δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής»3. 

Η  εφημερίδα υποστηρίζει ότι μία από τις αιτίες αυτής της στάσης είναι η 

απογοήτευση, η διάψευση των προσδοκιών των επενδυτών που τα προηγούμενα 

χρόνια είχαν προτιμήσει τέτοιου είδους επιλογές και αισθάνθηκαν «εγκλωβισμένοι» 

και «εξαπατημένοι», καθώς η κίνηση του ΧΑΑ δεν επέτρεψε την επίτευξη 

γρήγορων και ικανοποιητικών αποδόσεων, αλλά, ακόμα χειρότερα, είχε ως 

αποτέλεσμα την απώλεια και ενός μέρους του κεφαλαίου τους. Ένας ακόμα λόγος 

είναι η συμπεριφορά κάποιων διαχειριστών, οι οποίοι με τις – με επιεικείς 

εκφράσεις – «ύποπτες» επιλογές τους εξόργισαν τους επενδυτές και τους ώθησαν 

να γυρίσουν την πλάτη σε προϊόντα που συνδέονταν με την αγορά του 

χρηματιστηρίου. 

 Στη συνέχεια, βέβαια, οι εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί ανόδου του ΧΑΑ, το 

οποίο κατά το 1999 έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, είχαν ως αποτέλεσμα τη 

μεταστροφή του κλίματος και τη μεγάλη ανατροπή του σκηνικού, το οποίο 

απέκτησε πια τη μορφή που περιγράφηκε παραπάνω στο τέλος του 1999. Για την 

τριετία 1997-1999 η μέση απόδοση των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ήταν 

691%, ενώ υπήρχαν Μετοχικά Α/Κ που κατέγραψαν αποδόσεις ύψους 1000%4. 

 Φυσικά, μετά το 2000, όταν συνέβη η ραγδαία πτώση των 

χρηματιστηριακών αγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και άλλαξε το 

σκηνικό, διαμορφώθηκε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην αγορά των Α/Κ. Πιο 

συγκεκριμένα, ο δείκτης του ΧΑΑ από τις 6355,04 μονάδες στις 17.09.1999 έπεσε 

στις 3429,64 μονάδες στις 31.12.2000. Αυτό το  γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τα 

Μετοχικά Αμοιβαία να χάσουν περισσότερο από το 35% του ενεργητικού τους το 

2000. Έτσι, οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από αυτή την κατηγορία επενδύσεων και  

στράφηκαν προς πιο «ασφαλείς» επενδυτικές επιλογές, όπως τα Ομολογιακά και τα 

Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, τα οποία επιτρεπόταν να επενδύουν σε μετοχές μέχρι 

το 10% του ενεργητικού τους. Η στροφή αυτή συνοδεύτηκε και από τη γενικότερη  

                                                 
3 Επενδυτής-Οικονομία, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, Β. Κατσαρός , Σάββατο 1-Κυριακή 2 Μαρτίου 
1997, σελ. 33  
 
4“Performance of Mutual Funds”, Managerial Finance, Αθαν. Νούλας, Ιωάν. Παπαναστασίου, Ιωάν. 
Λαζαρίδης, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 
2005, σελ.101-102 
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στροφή των επενδυτών προς τα Ομόλογα, τα οποία έγιναν η κύρια επιλογή των 

επενδυτών, τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών, με αποτέλεσμα να 

εκτιναχθούν οι τιμές τους στα ύψη και να παραμείνουν εκεί μέχρι τις μέρες μας. Σε 

αυτό συνέβαλε και η δημιουργία της Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων, η οποία 

λειτούργησε για πρώτη φορά στις 15 Μαρτίου 1999 στη χώρα μας.  

 Τα Ομολογιακά και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δ/Δ είχαν ιδιαίτερα υψηλές 

αποδόσεις την τελευταία πενταετία και συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος του 

ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος των επενδυμένων 

κεφαλαίων στο πρώτο εξάμηνο του 2005 ήταν τοποθετημένα σε «κλειστού τύπου» 

Α/Κ, τα οποία είχαν μηδενικό κίνδυνο.  

 Όπως αναφέρεται και στη συνέχεια, η αλλαγή στο νομικό καθεστώς που 

διέπει τις επενδύσεις σε Α/Κ, σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του συνόλου του ενεργητικού σε 

«ανοικτού τύπου» επενδύσεις με διάφορες μορφές από τον Ιούνιο του 2005.   

 Σταθμός για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ιδιαίτερα τα διεθνή, υπήρξε το 

πέρασμα στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος 

επέφερε σημαντικές ανακατατάξεις ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

εκατοντάδων ευρωπαϊκών και άλλων ΑΕΔΑΚ. Το ευρώ έκανε άμεσα συγκρίσιμες 

τις αποδόσεις του κάθε Α/Κ ξεχωριστά, αφού όλα πια είχαν το ίδιο νόμισμα βάσης 

ανεξάρτητα από τη χώρα έκδοσης. Επιπλέον, καταργήθηκαν οι προμήθειες λόγω 

μετατροπών συναλλάγματος, γεγονός που λειτούργησε αναμφισβήτητα θετικά υπέρ 

των επενδυτών. Η συγκυρία αυτή συνέβαλε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και 

επέκταση των διεθνών Α/Κ, γεγονός που προσφέρει πλέον στον επενδυτή πολύ 

περισσότερες επιλογές κατά την κατάρτιση του χαρτοφυλακίου του.  

 Από την άλλη πλευρά, για τον ίδιο το θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων η 

πλήρης απελευθέρωση των αγορών συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη 

διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε διαφορετικές χώρες και σε τοποθετήσεις με 

βάση διαφορετικά νομίσματα.  «Μέσα από τη διεθνοποίηση της κίνησης κεφαλαίων 

και την κατάργηση κάθε περιορισμού στην ελεύθερη κυκλοφορία τα αμοιβαία 

κεφάλαια γίνονται μηχανισμοί στήριξης των υγιών επενδυτικών πρωτοβουλιών. Τα 
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Α/Κ ενισχύουν τη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά και επιβάλλουν στις εθνικές 

αρχές την προώθηση μέτρων εσωτερικού εκσυγχρονισμού»5. 

  

 I,3. Κίνητρα, Ερευνητικά Ερωτήματα και Στόχος της μελέτης.  

 
 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μια ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από 

κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου 

σε περισσότερα πρόσωπα, και καθίσταται, ύστερα από άδεια συστάσεως που 

χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντικείμενο διαχείρισης 

Ανωνύμου Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.1969/30.10.916. Με κριτήριο τις επενδυτικές επιλογές και τη 

διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) αυτά 

ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, τα Μετοχικά, τα Μικτά, τα 

Ομολογιακά και τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. 

 Κατά τα προηγούμενα χρόνια τα Α/Κ αποτέλεσαν αντικείμενο θεωρητικής 

μελέτης και εμπειρικής έρευνας, με αιχμή του δόρατος τα Μετοχικά, τα οποία ήταν  

αυτά που συγκέντρωναν το ενδιαφέρον και τις προτιμήσεις των επενδυτών από το 

1998 και μέχρι το 2000. Τα δεδομένα, όμως, άλλαξαν την τελευταία πενταετία, 

οπότε η εικόνα των Χρηματιστηρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό 

επιδεινώθηκε σημαντικά, καθώς σημείωσαν μεγάλη πτώση συμπαρασύροντας και 

τα Αμοιβαία Κεφάλαια που περιελάμβαναν στο ενεργητικό τους μετοχές. Άλλωστε, 

οι διαχειριστές των Α/Κ, οι γνωστές ΑΕΔΑΚ, αποτελούν τους θεσμικούς 

επενδυτές, οι οποίοι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση των αγορών.  

 Επιπλέον, οι οικονομικές συγκυρίες κατά την πενταετία αυτή 

χαρακτηρίζονταν από στασιμότητα και μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης, 

χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η 

οποία έφτασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες ξεπερνώντας όλα 

τα αναμενόμενα σημεία αντίστασης στα 60$ το βαρέλι, προκάλεσαν αβεβαιότητα 

και ανασφάλεια στους επενδυτές και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη 

στροφή από τα Μετοχικά και τα Μικτά στα Ομολογιακά Α/Κ και, κυρίως, στα Α/Κ 

Διαχείρισης Διαθεσίμων, τα οποία θεωρήθηκαν ασφαλέστερη επενδυτική επιλογή. 

Είναι οπωσδήποτε αναμενόμενο σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα Ομόλογα να 
                                                 
5  “Νέα Εποχή Φέρνει το ευρωνόμισμα”, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Μάρτιος 1998, σελ. 30 
6 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
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αποτελούν την πιο ασφαλή επιλογή, ένα είδος «καταφυγίου», όπου στρέφονται τα 

διαθέσιμα κεφάλαια, επιλογή που συνέβαλε στην αύξηση των τιμών των 

Ομολόγων, οι οποίες τον τελευταίο χρόνο έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.  

 Πιο συγκεκριμένα, μετά την πολύ μεγάλη άνοδο των διεθνών 

χρηματιστηρίων, και του ελληνικού, έως το 1999, οι οικονομικές συγκυρίες που 

περιγράφηκαν παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση τους, η οποία 

συμπαρέσυρε και μία πολύ μεγάλη μερίδα επενδυτών που είχαν τοποθετήσει τα 

χρήματά τους σε μετοχές και μετοχικά Α/Κ (πολλές φορές ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου 

με στόχο, βέβαια, το υψηλό κέρδος). Οι απώλειες που καταγράφηκαν από το 

Σεπτέμβριο του 1999 έως και το 2001 ήταν τόσο μεγάλες που οι επενδυτές αυτοί, οι 

οποίοι χαρακτηρίστηκαν από μερίδα του Τύπου ως «εγκλωβισμένοι», αποτέλεσαν 

στη συνέχεια μία γενιά επενδυτών υπερσυντηρητικών ως προς τις επιλογές τους, οι 

οποίοι στράφηκαν πια προς τα Ομολογιακά Α/Κ και τα Διαχείρισης Διαθεσίμων 

(ειδικά τα «κλειστού τύπου», με προκαθορισμένη ημερομηνία εξαγοράς). Οι 

άνθρωποι αυτοί αρνούνταν την ανάληψη οποιουδήποτε κινδύνου σε ό,τι αφορά σε 

επενδυτικές επιλογές τους, παράγοντας που καθόρισε κατά κύριο λόγο την εικόνα 

της αγοράς την περίοδο που εξετάζουμε. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένη την έλλειψη 

ερευνητικών εργασιών για τα Ομολογιακά Α/Κ, κρίθηκε σκόπιμο, επομένως, αυτή 

ακριβώς η κατηγορία να αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Είναι, 

άλλωστε, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την τελευταία πενταετία και, κατά 

συνέπεια, ήταν θέμα χρόνου η ενασχόληση με αυτά τα προϊόντα και η μελέτη τους 

γενικότερα.  

 Στόχος, λοιπόν, της παρούσας διατριβής είναι η περιγραφή και καταγραφή 

των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ειδικότερα των ομολογιακών Α/Κ 

Εσωτερικού, αλλά και του Νομικού Πλαισίου και του Κώδικα Δεοντολογίας που τα 

διέπει, τα οποία υπέστησαν σημαντικές μεταβολές τον τελευταίο χρόνο. Η επιλογή 

των προϊόντων εσωτερικού έγινε, διότι αυτά δεν χαρακτηρίζονται ούτε από 

συναλλαγματικό κίνδυνο, ούτε και πολιτικό κίνδυνο (κάποια από τα ομολογιακά 

αμοιβαία εξωτερικού επενδύουν σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών, με ασταθή 

πολιτικά καθεστώτα). Χρονικά τα υπό έρευνα προϊόντα τοποθετούνται στην 

περίοδο 01.01.2001 έως 31.12.2005, χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέβησαν 

σημαντικά γεγονότα, όπως η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και η 

καθιέρωση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος στον ευρωπαϊκό χώρο, γεγονότα που 
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επηρέασαν καταλυτικά τις αγορές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, για πρώτη 

φορά μετά το 1991 έγινε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου που 

διέπει το χώρο (με τη θέσπιση του Ν.3283/2004). Τέλος, μέσα στο 2005 έλαβε 

χώρα και μία άλλη, πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία αφορούσε στην κατάργηση 

των Α/Κ «κλειστού τύπου» και τη μεταφορά του συνόλου του ενεργητικού των 

αμοιβαίων σε «ανοικτού τύπου» προϊόντα, τα οποία δεν εγγυώνται στους επενδυτές 

το κεφάλαιο ή την απόδοση του κεφαλαίου τους (ΦΕΚ210/Α/02.11.04), στα 

πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και 

εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία (νέος Ν.3283/2004). Για το  

συγκεκριμένο γεγονός απαιτήθηκε η ριζική αλλαγή της επενδυτικής παιδείας των 

Ελλήνων, οι οποίοι έπρεπε πια να συνηθίσουν σε τέτοιου είδους επιλογές 

γνωρίζοντας ότι η σχέση απόδοσης και κινδύνου είναι θετική, παραδοχή που για 

όλους τους υπόλοιπους ευρωπαίους και αμερικανούς επενδυτές ήταν αυτονόητη 

από πολλά χρόνια. Ένας ακόμη στόχος είναι η παρουσίαση της εικόνας της αγοράς 

των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα γενικότερα και η αξιολόγησή 

τους με κριτήρια την απόδοση και τον κίνδυνο και με τη βοήθεια δύο βασικών 

μεγεθών μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός χαρτοφυλακίου, του δείκτη 

Treynor(1965) και του δείκτη Sharpe(1966). Τέλος, επιχειρείται η συγκριτική 

παρουσίαση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της υπό  μελέτη κατηγορίας μεταξύ τους 

και σε σχέση με τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και με αυτό τον τρόπο 

γίνεται προσπάθεια να ταξινομηθούν τα Α/Κ με κριτήριο μια κοινή βάση που θα 

αποτελεί συνάρτηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και της αναμενόμενης 

απόδοσης, ώστε να επιλεγεί το ενδεικνυόμενο, σε σχέση και με το προφίλ του 

επενδυτή, τις ιδιαίτερες ανάγκες του.  

 Για την επίτευξη των παραπάνω η παρούσα μελέτη έχει την ακόλουθη 

διάρθρωση: Το  επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει και περιγράφει τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια στην ελληνική πραγματικότητα και αποτελείται από δύο υποενότητες. 

Στην πρώτη παρουσιάζεται μια γενική αλλά λεπτομερής περιγραφή των αμοιβαίων 

κεφαλαίων στην Ελλάδα, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζεται το Νομικό Πλαίσιο των 

Α/Κ στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει μια επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ειδικότερα των 

Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού και ακολουθεί μία γενική περιγραφή της αγοράς 

των Ομολόγων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας 

και μια περιγραφή των ερευνητικών δεδομένων, τα οποία παρουσιάζονται 
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αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα  

αποτελέσματα της έρευνας, τη διαδικασία της αξιολόγησης και, τελικά, την 

ταξινόμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων που μελετήθηκαν. Τέλος, ακολουθεί ένας 

σύντομος επίλογος, συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΙΙ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΙΙ,1.1.  Ο όρος Αμοιβαία Κεφάλαια και οι επιμέρους κατηγορίες Α/Κ. 
 
 Ο χώρος των επενδύσεων κάθε μορφής, και ιδιαίτερα η χρηματιστηριακή 

αγορά, απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να συγκεντρώνει ο 

υποψήφιος επενδυτής, η σημαντικότερη και πιο χρήσιμη από τις οποίες είναι η 

γνώση της αγοράς και του αντικειμένου της επένδυσης και, φυσικά, η δυνατότητα 

να αφιερώσει αρκετό χρόνο στη μελέτη και την παρακολούθηση της επιλεγμένης 

μορφής επένδυσης. «Το χρηματιστήριο αποτελεί ένα “παιχνίδι” χρονοβόρο αλλά 

και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους άπειρους επενδυτές»7.  

 Ως απάντηση στην ανάγκη αυτή δημιουργήθηκαν συλλογικές μορφές 

επένδυσης «που βασίζονται σε απλές αρχές και προσφέρουν την πρόσβαση σε 

επενδυτικά εργαλεία που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα στο χειρισμό τους και αρκετές 

φορές απόμακρα και επικίνδυνα για το ευρύ κοινό», σύμφωνα με την εφημερίδα 

“Οικονομικά Χρονικά”8. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, λοιπόν, προσφέρουν έναν 

αποτελεσματικό τρόπο τοποθέτησης των αποταμιεύσεών μας με ικανοποιητικές 

αποδόσεις και μεγάλη ρευστότητα. Το μόνο που χρειάζεται ο επενδυτής είναι να 

προσδιορίσει τις επενδυτικές ή αποταμιευτικές ανάγκες του, τις οποίες μπορεί να 

ανιχνεύσει ένας ειδικός επενδυτικός σύμβουλος μέσω μιας διαδικασίας 

ερωταπαντήσεων, και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει, 

προκειμένου να απολαύσει τις αποδόσεις που επιθυμεί. Είναι ευρύτερα γνωστό ότι 

ο κίνδυνος και η απόδοση σε κάθε μορφή επένδυσης είναι δύο παράγοντες ευθέως 

ανάλογοι και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οποιασδήποτε επενδυτικής 

επιλογής, παράλληλα με το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης. Έτσι, είναι βασικοί 

παράγοντες για την αξιολόγηση των διαφόρων Α/Κ. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω επιλέγεται το ενδεικνυόμενο Α/Κ που να ανταποκρίνεται στο «προφίλ» 

του επενδυτή, στα ψυχοοικονομικά του χαρακτηριστικά, όπως εύστοχα αποκαλεί τα 

δεδομένα αυτά ο Χρυσάφης (Οικονομικά Χρονικά, 2000). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια 

συνδυάζουν  διασπορά  κινδύνου  και   επαγγελματική,  ενεργό  παρακολούθηση, 
                                                 
7 “Τα Πλεονεκτήματα και η Δυναμική των Αμοιβαίων Κεφαλαίων”, Γ. Λαζαρίδης, ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΡΑ, Τόμος 3, Τεύχος 4, Μάιος 1998, σελ. 1-13 
 
8 “Οικονομικά Χρονικά”,  Σωτήρης Χρυσάφης,  Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000, σελ. 48-49 
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ανεξάρτητα από το ύψος του διαθέσιμου προς επένδυση ποσού. Όλοι οι μεριδιούχοι 

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, σε ό,τι αφορά πάνω 

από όλα την επαγγελματική αντιμετώπιση της επένδυσής τους.  

 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε ορισμένους όρους 

που συνδέονται με την επένδυση σε οποιασδήποτε μορφής Αμοιβαία Κεφάλαια, 

πριν προχωρήσουμε στην κατηγοριοποίησή τους.  

 Πιο συγκεκριμένα, τα Α/Κ έχουν ένα ενεργητικό, μια περιουσία, η οποία 

μπορεί να αποτελείται από κάθε μορφής τίτλους-αξίες, κινητές ή ακίνητες, όπως οι 

μετοχές, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια (έκδοσης κρατών, κυβερνήσεων ή 

ιδιωτικών εταιριών), προθεσμιακές καταθέσεις, repos, ακόμα και ακίνητα, καθώς 

και ρευστά διαθέσιμα σε ένα ποσοστό, ανάλογα με την κατηγορία του Αμοιβαίου, 

και η αποτίμηση και η διάρθρωση αυτής της περιουσίας, την οποία ονομάζουμε και 

χαρτοφυλάκιο, μεταβάλλεται καθημερινά.  

 Το ενεργητικό των Α/Κ διαιρείται σε μερίδια ίσης αξίας, τα οποία έχουν 

τρεις τιμές, όλες ανακοινώσιμες στον Τύπο καθημερινά, ώστε ο επενδυτής να 

γνωρίζει την πορεία και τους όρους της επένδυσής του σε ημερήσια βάση. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατο σχετικά κανονισμό της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, ανώτατης εποπτικής αρχής, σύμφωνα με το νόμο 1969/91,  στον 

οποίο θα αναφερθούμε διεξοδικά στη συνέχεια της μελέτης μας, οι τιμές που 

ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο αφορούν το «κλείσιμο» των αγορών δύο 

μέρες πριν τη δημοσίευση, ενώ οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν 

ταχυδρομικά στις διευθύνσεις των επενδυτών τρίμηνες αναφορές (reports) για την 

πορεία της επένδυσής τους.   

 Οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ καθορίζονται από τρεις παράγοντες, την 

αξία του ενεργητικού, τις προμήθειες και τα διαχειριστικά έξοδα της ΑΕΔΑΚ 

(Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων), η οποία είναι υπεύθυνη 

για το συγκεκριμένο προϊόν, και τη φορολογία, στην οποία υπόκεινται οι τίτλοι που 

απαρτίζουν το εν λόγω ενεργητικό. Έτσι, υπάρχει η καθαρή τιμή του μεριδίου, η 

οποία καθορίζεται κυρίως από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων του Αμοιβαίου (πριν τον καθορισμό της υπολογίζονται οι φορολογικές 

υποχρεώσεις) και προκύπτει από τη διαίρεση του ενεργητικού στον αριθμό των 

μεριδίων, ενώ πάνω σε αυτή την τιμή προστίθενται οι προμήθειες του διαχειριστή, 

ώστε να καθοριστούν οι άλλες δύο τιμές. Ο επενδυτής γνωρίζει τις προμήθειες 

αυτές πριν τη σύναψη του συμβολαίου συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο που 
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επιλέγει και διακρίνονται σε προμήθειες διάθεσης και προμήθειες εξαγοράς. Οι 

προμήθειες διάθεσης αυξάνουν την τιμή στην οποία αγοράζει το μερίδιο ο 

επενδυτής και στην πραγματικότητα αφαιρούνται από το επενδυόμενο κεφάλαιο, γι’ 

αυτό και η τιμή διάθεσης του μεριδίου είναι μεγαλύτερη από την καθαρή τιμή του.  

 Από την άλλη πλευρά, κατά την εντολή ρευστοποίησης των μεριδίων 

υπολογίζεται η τιμή εξαγοράς του, η οποία επιβαρύνεται επίσης με προμήθειες, 

που όμως μειώνουν την αξία της, με άλλα λόγια κατά την εξαγορά των μεριδίων 

ενός Α/Κ η τιμή στην οποία γίνεται η ρευστοποίηση είναι μικρότερη της καθαρής 

τιμής κατά το ύψος των διαχειριστικών εξόδων (η τιμή εξαγοράς είναι πάντα 

μικρότερη από την καθαρή τιμή). Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών 

διαχείρισης Α/Κ (ΑΕΔΑΚ) τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε σταδιακή μείωση των 

διαχειριστικών εξόδων. Από κάποιες ΑΕΔΑΚ δεν εισπράττονται προμήθειες 

διάθεσης, ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά ή και εκμηδενιστεί οι προμήθειες 

ανταλλαγής, μετακίνησης από το ένα Αμοιβαίο στο άλλο. Άλλωστε, η κερδοφορία 

για τις εταιρίες αυτές και τους θεματοφύλακές τους, τα Τραπεζικά Ιδρύματα 

δηλαδή, που αναλαμβάνουν τη φύλαξη του ενεργητικού των Α/Κ και εκτελούν 

χρέη ταμία για τις ΑΕΔΑΚ είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως για τα «ανοικτού τύπου» 

Αμοιβαία, τα οποία θα αποτελούν και τη μοναδική αποδεκτή μορφή Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου από την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το ισχύον πια νομικό πλαίσιο και 

τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Οι κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθες:  

1. Διαχείρισης Διαθεσίμων. Αυτά τα Αμοιβαία επενδύουν κυρίως σε 

προθεσμιακές καταθέσεις και έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του 

ελληνικού δημοσίου ή και άλλων κρατών ή κυβερνήσεων (αν είναι 

διεθνή). Μέχρι το 2005 και την αλλαγή του νομικού πλαισίου, για την 

οποία θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια, επιτρεπόταν η επένδυση ενός 

ποσοστού του ενεργητικού τους, όχι πάντως μεγαλύτερου του 10%, σε 

μετοχές, αλλά πλέον απαγορεύεται σε αυτής της μορφής τα Α/Κ να 

επενδύουν σε τίτλους των χρηματιστηριακών αγορών. Κύριος στόχος 

αυτής της μορφής επένδυσης είναι η επίτευξη ικανοποιητικής 

απόδοσης, μεγαλύτερης της απλής κατάθεσης ταμιευτηρίου με 

παράλληλη ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου, χωρίς 

όμως το ύψος αυτής της απόδοσης να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.  
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2. Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επενδύουν κυρίως σε 

ομολογιακούς τίτλους βραχυχρόνιας, μέσης ή μεγαλύτερης διάρκειας, 

ανάλογα με τον κανονισμό σύστασης του Α/Κ, σε ποσοστό 65%, σε 

χρηματικά διαθέσιμα, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ ένα ποσοστό 

10% επιτρέπεται να επενδύεται σε μετοχικούς τίτλους. Ανάλογα με τη 

διάρκεια των επιλεγόμενων ομολόγων του χαρτοφυλακίου τους και 

τους φορείς έκδοσής τους ποικίλει ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος αλλά 

και η απόδοση των προϊόντων αυτών. Στόχος είναι η επίτευξη 

μεγαλύτερης απόδοσης από αυτήν των Διαχειρίσεως Διαθεσίμων, χωρίς 

όμως την ανάληψη σημαντικού κινδύνου.  

3. Μικτά. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτής της κατηγορίας επενδύουν σε 

ποσοστά 10% έως 65% αντίστοιχα, σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και 

της χρηματαγοράς. Επενδύουν, επομένως, τόσο σε μετοχές και 

παράγωγα προϊόντα, όσο και σε καταθέσεις και ομόλογα, με τον 

περιορισμό κατά τον καταμερισμό του ενεργητικού τους να επενδύεται 

τουλάχιστον το 10% σε μετοχές και τουλάχιστον το 10% σε ομολογίες. 

Στόχος της επένδυσης σε αυτά είναι η υψηλότερη απόδοση από αυτή 

των δύο προηγούμενων τύπων με χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο των 

δύο χρόνων και με περιορισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου, λόγω 

της διασποράς και της κατανομής του χαρτοφυλακίου. Φέρουν όμως 

μεγαλύτερο κίνδυνο από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες. 

4. Μετοχικά ή Αναπτυξιακά. Τα Αμοιβαία αυτής της κατηγορίας 

επενδύουν κυρίως σε μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65%) και 

ανάλογα με τις εταιρίες των οποίων οι μετοχές επιλέγονται διακρίνονται 

σε υποκατηγορίες (όπως τα κλαδικά – όταν οι εταιρίες αυτές ανήκουν 

σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, για παράδειγμα τον 

χρηματοπιστωτικό). Ειδικά, αν αναπαράγουν τη σύνθεση 

χρηματιστηριακών δεικτών, οι τοποθετήσεις σε μετοχές που συνθέτουν 

το συγκεκριμένο χρηματιστηριακό δείκτη θα πρέπει να αντιστοιχούν 

τουλάχιστον στο 95% του ενεργητικού τους. Ο αναλαμβανόμενος 

κίνδυνος είναι οπωσδήποτε υψηλότερος από όλων των προηγούμενων 

κατηγοριών αλλά και η δυνητική απόδοση της επένδυσης είναι κατά 

πολύ υψηλότερη από τις προηγούμενες. Ο χρονικός ορίζοντας της 

επένδυσης είναι μεγαλύτερος των πέντε χρόνων και για το γεγονός αυτό 
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πρέπει να προειδοποιείται ο υποψήφιος επενδυτής από τον επενδυτικό 

του σύμβουλο, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα σαν αυτά που 

ζήσαμε την τελευταία πενταετία, οπότε οι επενδυτές, αδαείς και 

απροετοίμαστοι, έπεσαν στην παγίδα της αποκόμισης γρήγορου 

κέρδους, λόγω της ραγδαίας ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών 

κατά τη διάρκεια του 1999, και έχασαν ένα μεγάλο μέρος του 

επενδυμένου κεφαλαίου τους, αλλά δυστυχώς και της προσωπικής τους 

περιουσίας. 

5. Ειδικού τύπου Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα προϊόντα αυτά επενδύουν 

κυρίως σε άλλου είδους αξίες, όπως τα παράγωγα ή τα ακίνητα ή ακόμη 

και σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Η επιλογή αυτής της κατηγορίας 

προϋποθέτει σωστή και αναλυτική ενημέρωση προς τον επενδυτή για τη 

διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, καθώς αυτής της μορφής τα προϊόντα 

είναι κατά κύριο λόγο άγνωστα στο ευρύ κοινό.  

 Εκτός από τη διάκριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε κατηγορίες όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, διακρίνονται και σε δύο άλλες κατηγορίες, ανάλογα με τις 

επενδυτικές επιλογές τους σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή τους. Έτσι, 

διακρίνονται και σε Εσωτερικού, όταν το χαρτοφυλάκιό τους απαρτίζεται 

τουλάχιστον κατά 65% από καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και χρεόγραφα των 

οποίων ο εκδότης έχει έδρα την Ελλάδα, και Εξωτερικού, όταν οι επιλεγμένες 

αξίες κατά τουλάχιστον 65% διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές. 

 

ΙΙ,1.2.  Πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως μία επενδυτική επιλογή. 

 

 Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν μια επενδυτική επιλογή που 

συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Δυνατότητα επένδυσης για όλους, ανεξάρτητα από το ύψος του διαθέσιμου 

κεφαλαίου, ισότιμη μεταχείριση για όλους, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω. 

 Διασπορά κινδύνου, λόγω της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου από 

διαφορετικές αξίες, επομένως ασφάλεια για τον επενδυτή. 
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 Επαγγελματική διαχείριση του επενδυόμενου κεφαλαίου από ειδικούς, 

έμπειρα και ικανά στελέχη που «γνωρίζουν τα “μυστικά” των επιτυχημένων 

επενδύσεων»9.  

 Διαφάνεια και έλεγχος της διαχείρισης της επένδυσης από τις αντίστοιχες 

εποπτικές αρχές, αλλά και διάθεση και διαχείριση από μεγάλους 

τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

 Απλές διαδικασίες διάθεσης, παρακολούθησης και ρευστοποίησης της 

επένδυσης. Η όλη διαδικασία γίνεται με τη μεσολάβηση τραπεζικών 

λογαριασμών και απαιτείται είτε η φυσική παρουσία του επενδυτή είτε μια 

απλή επιστολή-εξουσιοδότηση προς το θεματοφύλακα. 

 Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης της επένδυσης και πίστωσης του 

τραπεζικού λογαριασμού του μεριδιούχου σε σύντομο χρονικό διάστημα, το 

οποίο προβλέπεται από το νόμο να μην ξεπερνά τις πέντε ημέρες από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρευστοποίησης. 

 Δίνεται η δυνατότητα στους μεριδιούχους να συνάπτουν δάνεια με 

ενεχυρίαση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (το ποσό της ενεχυρίασης δεν 

πρέπει να ξεπερνά το 80% του συνολικού επενδυόμενου κεφαλαίου, ιδίως 

στα μετοχικά Α/Κ). 

 Ανάλογα με τις ανάγκες και το χρονικό ορίζοντα που έχουν, οι επενδυτές 

μπορούν να επιλέξουν από μια πολύ μεγάλη πια γκάμα προϊόντων, τα οποία 

συνδυάζουν διάφορες βαθμίδες κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης.   

 

ΙΙ,1.3.  Κίνδυνοι που συνδέονται με την επένδυση σε Α/Κ. 

 

 Εκτός από τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, συστατικός 

παράγοντας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι και ο κίνδυνος, ο οποίος, όπως έχει 

ήδη τονιστεί, είναι ευθέως ανάλογος της απόδοσης. Οι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζουν τα Α/Κ διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους κινδύνους 

της αγοράς και τους ειδικούς κινδύνους. 

 Κινδύνους αγοράς αντιμετωπίζουν όλες οι επενδύσεις που βασίζονται στην 

προσφορά και στη ζήτηση και είναι αδύνατο να ελεγχθούν. Για παράδειγμα, 

                                                 
9 “Τα Πλεονεκτήματα και η Δυναμική των Αμοιβαίων Κεφαλαίων”,  Γιάννης Λαζαρίδης, ΑΓΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, Τόμος 3, Τεύχος 4, Μάιος 1998,  σελ.1-13 
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 μία αύξηση επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε πτώση των τιμών των 

 ομολόγων στα οποία επενδύει ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανάλογα με τα 

 επιμέρους χαρακτηριστικά τους (διάρκεια, επιτόκιο, απόδοση), λόγω 

 αύξησης της προσφοράς και μείωσης της ζήτησης σε τέτοιας μορφής 

 τίτλους.  

 Ειδικός κίνδυνος είναι αυτός που μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος της 

επένδυσης. Είναι δυνατό, για παράδειγμα, η επένδυση χρημάτων σε μετοχές 

να οδηγήσει στην απώλεια των χρημάτων, γιατί ενδεχομένως η επιχείρηση  

 στις μετοχές της οποίας έγινε η επένδυση έχει πτωχεύσει. Αντίθετα, το ίδιο 

 το Α/Κ δεν είναι δυνατό να πτωχεύσει, παρά μόνο αν πτωχεύσουν όλες οι 

 επιχειρήσεις και όλα τα κράτη των οποίων έχουν αγοραστεί οι ομολογίες ή 

 όλες οι τράπεζες στις οποίες έχουν γίνει καταθέσεις10.  

 Όπως έχει ήδη τονισθεί, αυτοί οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι κατά την 

επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια, αλλά επιτυγχάνεται διασπορά τους (με την επιλογή 

περισσότερων του ενός τίτλων από κάθε μορφή επένδυσης, αλλά και περισσότερων 

της μιας μορφών επένδυσης). Επίσης, η επαγγελματική διαχείριση εξασφαλίζει 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη γνώση της αγοράς και, κατά συνέπεια, αποφυγή 

των «παγίδων» που μπορεί να προκύψουν από την ίδια την αγορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

                                                 
10 “Τα Πλεονεκτήματα και η Δυναμική των Αμοιβαίων Κεφαλαίων”,  Γιάννης Λαζαρίδης, ΑΓΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, Τόμος 3, Τεύχος 4, Μάιος 1998, σελ.1-13  
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IΙ.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΙΙ,2.1. Ο ΝΟΜΟΣ 1969/199111.   

 Σταθμό στην πορεία των Α/Κ στην Ελλάδα αποτέλεσε η θέσπιση του νόμου 

1969/91, ο οποίος ήταν ο πρώτος που καθόρισε με σαφήνεια το πλαίσιο λειτουργίας 

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και όλων των εμπλεκόμενων μερών, των διαχειριστών 

και των θεματοφυλάκων. Η επόμενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά το χώρο των 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ο Ν.3283/2004, ο οποίος παρουσιάζει ορισμένες 

διαφορές σε συγκεκριμένα άρθρα, όπως θα φανεί στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια 

να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς.  

 Πιο συγκεκριμένα, στα Αμοιβαία Κεφάλαια αναφέρονται τα παρακάτω 

άρθρα των νόμων που μελετάμε (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄): 

Άρθρο 17.  «Το αμοιβαίο κεφάλαιο – ομάδα περιουσίας που αποτελείται από 

κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ 

αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα – καθίσταται, ύστερα από άδεια 

συστάσεως που χορηγείται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, 

αντικείμενο διαχειρίσεως Ανωνύμου Εταιρίας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων (στο εξής Α.Ε. Διαχειρίσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του 

νόμου. 

 Με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως του αμοιβαίου 

κεφαλαίου η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποβάλλει: 

α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ, το οποίο 

πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον €500.000- (πεντακοσίων χιλιάδων 

ευρώ), σύμφωνα με το νέο Νόμο. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται 

με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Η αποτίμηση της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του 

παρόντος» (όπως θα φανεί στη συνέχεια, με το νόμο 3283/2004 αυτά τα ποσά 

αναπροσαρμόσθηκαν).  

β) «Δήλωση τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να κατατίθενται 

σ’ αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί τα 

                                                 
11 “ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,  Ισχύον Νομικό Καθεστώς (Μετά το Ν.1969/91)”, Σπήλιου 
Μούζουλα, Αθήνα, Δεκέμβριος 1991, σελ. 136-160, 133-134, 173-174 
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καθήκοντα θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται σ’ αυτόν το νόμο. 

γ) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Α.Ε. 

Διαχειρίσεως και το θεματοφύλακα. 

 Για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, 

ελέγχεται η νομιμότητα του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου και εάν με 

αυτόν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των 

μεριδιούχων, καθώς και η νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του αμοιβαίου 

κεφαλαίου.  

 Μέσα σε τρεις μήνες από τη χορήγηση της άδειας συστάσεως του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, Α.Ε. Διαχειρίσεως προσκομίζει στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

βεβαίωση του θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού 

ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Άλλως, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, 

ανακαλεί την άδεια συστάσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

 Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν τη 

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της άδειας συστάσεως του 

αμοιβαίου κεφαλαίου και πριν από την υποβολή στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

βεβαίωσης του θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού 

του αμοιβαίου κεφαλαίου με την προηγούμενη παράγραφο. 

 Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό μόνο μετά τη 

δημοσίευση της άδειας συστάσεώς του. Εκτός από την ονομασία του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της αποφάσεως με την οποία 

χορηγήθηκε η άδεια συστάσεώς του».  

 

Άρθρο 18. «Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Οι 

μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Α.Ε. 

Διαχειρίσεως ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του αμοιβαίου 

κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.  

 Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε. 

Διαχειρίσεως και του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 Η διάρκεια λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν περιορίζεται 

χρονικώς». 
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Άρθρο 19. «Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια 

ή κλάσματα μεριδίου». 

 Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύονταν με ονομαστικό τίτλο, 

που εκδίδεται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και προσυπογράφονταν από το 

θεματοφύλακα (τίτλος μεριδίου), σύμφωνα με το Ν.1969/91, ενώ, σύμφωνα με 

το νέο νόμο (Ν.3283/04), δεν εκδίδεται πλέον τίτλος μεριδίων, αλλά απλή 

βεβαίωση και, αν εκδοθεί τίτλος, φυλάσσεται από το θεματοφύλακα. 

 Οι βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή 

κλάσμα μεριδίου και πρέπει να περιέχουν: α) την ονομασία του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, β) τον αριθμό της άδειας συστάσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, γ) 

τις επωνυμίες της Α.Ε. Διαχειρίσεως και του θεματοφύλακα, δ) τον αριθμό του 

εκδιδόμενου τίτλου, ε) το ονοματεπώνυμο του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων. 

 «Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 “περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν” 

εφαρμόζονται αναλόγως και επί μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου». 

 «Είναι απολύτως άκυρη η συμβατική μεταβίβαση των μεριδίων, με 

εξαίρεση τη μεταβίβαση συζύγων ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού σε 

ευθεία γραμμή». 

 Σε περιπτώσεις απώλειας της βεβαίωσης αυτή αντικαθίσταται οποτεδήποτε, 

σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο. 

 «Οι τίτλοι μεριδίων δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως 

κατά τους όρους των παρ.1, 2 του άρθρου 3 του αν 1818/1951 “περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων που αφορούν την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών και το χρηματιστήριο αξιών” (ΦΕΚ 149 Α΄) 

και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει κατά τις 

Α.Ε. Διαχειρίσεως από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί σε αυτήν από τον 

ενεχυριούχο δανειστή». 

 

Άρθρο 20. «Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτούνται: α) 

γραπτή αίτηση προς την Α.Ε. Διαχειρίσεως, β) αποδοχή του Κανονισμού του 

αμοιβαίου κεφαλαίου και γ) ολοσχερής καταβολή στο θεματοφύλακα της τιμής 

διαθέσεως των μεριδίων σε μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η Α.Ε. 

Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες. Για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών 

αξιών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43». 
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 «Τιμή διάθεσης των μεριδίων είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως 

αποκτήσεως των μεριδίων. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 

38, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας. 

  Η Α.Ε. Διαχειρίσεως παραδίδει δωρεάν σ’ αυτόν που επιθυμεί να καταστεί 

μεριδιούχος, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, 

ενημερωτικό δελτίο για το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως αυτό περιγράφεται στο 

άρθρο 24». 

 Η Α.Ε. Διαχειρίσεως μπορεί να διαθέτει τα μερίδια του αμοιβαίου 

κεφαλαίου και μέσω αντιπροσώπων της, ενώ ο νέος νόμος προβλέπει ότι ως 

αντιπρόσωποι των ΑΕΔΑΚ λειτουργούν πλέον και οι ίδιες. 

 «Αν αυτός που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος καταβάλει την αξία του 

μεριδίου στην Α.Ε. Διαχειρίσεως, αυτή υποχρεούται να καταθέσει το χρηματικό 

ποσό ή τις κινητές αξίες, το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο 

θεματοφύλακα. Εάν η Α.Ε. Διαχειρίσεως καθυστερήσει την κατάθεση και ο 

μεριδιούχος υποστεί ζημία, η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται να το 

αποζημιώσει». 

 

Άρθρο 21. «Η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο 

αποφασίζεται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τους όρους του 

Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου». 

 

Άρθρο 22. Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου, που εγκρίνεται από την 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17, περιέχει τουλάχιστον: 

 α) «την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και τις επωνυμίες της Α.Ε. 

Διαχειρίσεως και του θεματοφύλακα.  

 β) το σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν 

οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική 

του πολιτική και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησής του στο πλαίσιο του 

άρθρου 37.    

 γ) το είδος των κινητών αξιών, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η 

περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 δ) την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της 

συστάσεώς του.  
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 ε) την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Α.Ε. Διαχειρίσεως 

κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων. 

 στ) τις αμοιβές που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Α.Ε. 

Διαχειρίσεως και το θεματοφύλακα. 

 ζ) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του 

αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 η) τους όρους διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων. 

 θ) μνεία ότι η διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αορίστου χρόνου». 

 

Άρθρο 23. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από την Α.Ε. 

Διαχειρίσεως και το θεματοφύλακα από κοινού. 

 Για την τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται 

άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η 

νομιμότητα των τροποποιήσεων και η λήψη επαρκούς μέριμνας για την 

προστασία των μεριδιούχων. 

 Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους 

μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν. «Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα, 

εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση σ’ αυτούς της τροποποίησης του 

Κανονισμού, να ζητήσουν την εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού προτού τροποποιηθεί». 

 

Άρθρο 24. «Το ενημερωτικό δελτίο της παρ. 3 του άρθρου 20 συντάσσεται από 

την Α.Ε. Διαχειρίσεως και περιέχει: 

 α) τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 β) την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της Α.Ε. Διαχειρίσεως. 

 γ) το περιεχόμενο της ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 α του κ.ν. 

2190/1920 της αρμόδιας διοικητικής αρχής για τη σύσταση και την έγκριση του 

καταστατικού της εταιρίας. 

 δ) μνεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Α.Ε. Διαχειρίσεως, 

 ε) τα πρόσωπα που διοικούν την Α.Ε. Διαχειρίσεως, 

 στ) τη διεύθυνση του θεματοφύλακα, 

 ζ) την επωνυμία και ιδιότητα του τυχόν υπάρχοντος εξωτερικού συμβούλου 

επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, 
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 η) τα κύρια σημεία της σύμβασης μεταξύ της Α.Ε. Διαχειρίσεως και του 

συμβούλου χρηματιστηριακών επενδύσεων, εφόσον η αμοιβή του καταβάλλεται 

από το αμοιβαίο κεφάλαιο, με εξαίρεση τα στοιχεία που αφορούν την αμοιβή 

του, και 

 θ) γενικώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να 

μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση. Στο 

ενημερωτικό δελτίο προσαρτάται η τελευταία ετήσια έκθεση του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, καθώς και οι μεταγενέστερές της τριμηνιαίες εκθέσεις, και η έκθεση 

αρμόδιου λογιστικοελεγκτικού οργάνου. 

 Το ενημερωτικό δελτίο δύναται να περιέχει και άλλα στοιχεία καθοριζόμενα 

με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 

 Το ενημερωτικό δελτίο, όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλεται στην επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς. 

 Κάθε διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αμέσως ή εμμέσως, 

πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων πρέπει να αναφέρει τον τόπο στον οποίο 

διατίθεται στο κοινό το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς 

και την ένδειξη ότι η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγυημένη 

απόδοση». 

 

Άρθρο 25. «Η εξαγορά των μεριδίων είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο 

μεριδιούχος». 

 Για το σκοπό αυτό ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση, ενώ η αξία των 

μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες 

από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εξαγορά των μεριδίων με τιμή 

την τιμή της ημέρας της αίτησης. 

 «Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται η αναστολή της εξαγοράς 

μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, δυνάμενο να παραταθεί για 

άλλους τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο, όπως ορίζεται ειδικότερα στον 

Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η 

ανάκλησή της δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική και σε μία ημερήσια 

οικονομική εφημερίδα των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της 

εξαγοράς προσδιορίζεται, αμέσως ή εμμέσως, και το χρονικό σημείο της λήξης 

της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν γίνεται 

δεκτή η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. 
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 Ως περίπτωση ανωτέρας βίας θεωρείται και η μη λειτουργία του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών». 

  

Άρθρο 26. «Η Α.Ε. Διαχειρίσεως έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Κάθε Α.Ε. Διαχειρίσεως μπορεί να διαχειρίζεται και 

περισσότερα του ενός αμοιβαία κεφάλαια. 

 Η εταιρία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και 

συμπληρωματικώς από τις κείμενες διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρίες». 

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Διαχειρίσεως καταβάλλεται σε μετρητά και 

έχει ελάχιστο ύψος €1.200.000- που καταβάλλονται ολοσχερώς κατά τη 

σύσταση της εταιρίας. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου ορίου του 

μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. Διαχειρίσεως, για τον υπολογισμό του ελάχιστου 

αναγκαίου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Α.Ε. Διαχειρίσεως που 

λειτουργούν, λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιριών αυτών. 

Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται όταν τα υπό διαχείριση 

χαρτοφυλάκια υπερβαίνουν τα €250.000.000- (όταν οι ΑΕΔΑΚ έχουν ίδια 

κεφάλαια μέχρι €10.000.000). 

 Ο νέος νόμος προβλέπει, ώστε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. 

Διαχειρίσεως πρέπει να ανήκει σε ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα (από 

40% που ίσχυε με το Ν.1969/91). Απαγορεύεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Διαχειρίσεως με ποσοστό που 

υπερβαίνει το ήμισυ αυτού. 

 

Άρθρο 27. «Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της Α.Ε. Διαχειρίσεως σύμφωνα με 

τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, απαιτείται να έχει 

χορηγηθεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, άδεια λειτουργίας της εταιρίας. 

Όμοια άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρίας 

σε Α.Ε. Διαχειρίσεως.  

 Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εκτιμώνται η οργάνωση, τα τεχνικά 

και οικονομικά μέσα της εταιρίας, η αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που 

πρόκειται να τη διοικήσουν και η καταλληλότητα των ιδρυτών για τη 

διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας και των αμοιβαίων 
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κεφαλαίων. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να εξειδικεύονται με απόφαση της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 

 Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε. Διαχειρίσεως και κάθε 

μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης, της σύνθεσης του διοικητικού της 

συμβουλίου καθώς και των προσώπων, που χαράσσουν την επιχειρηματική της 

πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρία, ανακοινώνονται αμέσως 

στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς.  

 Εάν η επιτροπή κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα πρόσωπα που διοικούν την 

εταιρία δεν διαθέτουν απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, ζητεί από την εταιρία 

την απομάκρυνσή τους. Εάν η εταιρία δε συμμορφωθεί σε εύλογο χρονικό 

διάστημα με την υπόδειξη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.  

 Οι μετοχές της Α.Ε. Διαχειρίσεως είναι ονομαστικές. Η συμβατική 

μεταβίβασή τους χωρίς άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς είναι άκυρη, εάν ο 

αποκτών, δια της μεταβιβάσεως συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν 

τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για τη 

χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος, για τη 

διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας και των αμοιβαίων 

κεφαλαίων». 

 

Άρθρο 28. «Η Α.Ε. Διαχειρίσεως, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 

47, ευθύνεται για κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου 

έναντι των μεριδιούχων» και ο θεματοφύλακας ως προς τις υποχρεώσεις του. 

 

Άρθρο 29. «Η Α.Ε. Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη 

διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά μόνον εάν εγκριθεί από την 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου 

από άλλη Α.Ε. Διαχειρίσεως. Για τη χορήγηση της άδειας η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων. 

 Η νέα Α.Ε. Διαχειρίσεως υποκαθίσταται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

αυτής που παραιτείται. Απερχόμενη και νέα Α.Ε. Διαχειρίσεως ευθύνεται εις 

ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της παλαιάς απέναντι στο αμοιβαίο κεφάλαιο 

μέχρι το χρόνο αναλήψεως των καθηκόντων από τη νέα Α.Ε. Διαχειρίσεως». 
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Άρθρο 30. «Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη 

σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, η οποία ασκεί καθήκοντα 

θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη κινητών 

αξιών σε άλλη τράπεζα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό 

του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών και ελληνικών 

κινητών αξιών, που είναι εισηγμένες σε αλλοδαπό χρηματιστήριο επιτρέπεται 

να ανατίθεται από το θεματοφύλακα σε τράπεζα της αλλοδαπής ή σε άλλο 

εξουσιοδοτημένο αρμοδίως οργανισμό της αλλοδαπής. 

 Επί υποχρεωτικής καταθέσεως των κινητών αξιών σε Αποθετήριο Τίτλων, 

αρκεί η κατάθεση στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου των 

αποθετηρίων εγγράφων. 

 Ο θεματοφύλακας έχει στη φύλαξή του το ενεργητικό του αμοιβαίου 

κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του, σύμφωνα με τις εντολές της Α.Ε. 

Διαχειρίσεως, εκτός αν αυτές προσκρούουν στο νόμο ή τον Κανονισμό του 

αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 Ο θεματοφύλακας συνυπογράφει τις εκθέσεις και καταστάσεις των άρθρων 

39, 40 και 41.  

 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 47, ο θεματοφύλακας 

ευθύνεται απέναντι στην Α.Ε. Διαχειρίσεως και τους μεριδιούχους για κάθε 

αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο θεματοφύλακας 

ευθύνεται επίσης εις ολόκληρον με την τράπεζα ή το ίδρυμα, στα οποία, 

σύμφωνα με τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 1, μπορεί να ανατίθεται από αυτόν η 

φύλαξη κινητών αξιών. 

 Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από 

το θεματοφύλακα των εντολών της». 

 

Άρθρο 31. «Θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του 

πρέπει να ειδοποιήσει προ τριών τουλάχιστον μηνών την Α.Ε. Διαχειρίσεως. Ο 

νέος θεματοφύλακας διορίζεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς ύστερα από 

πρόταση της Α.Ε. Διαχειρίσεως. Εάν η Α.Ε. Διαχειρίσεως καθυστερήσει 

αδικαιολόγητα να προτείνει νέο θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση 

θεματοφύλακα. 
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 Μετά το διορισμό του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς του παραδίδει, 

βάσει πρωτοκόλλου, τις κινητές αξίες και όλη την περιουσία του αμοιβαίου 

κεφαλαίου. 

 Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση 

των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου 

θεματοφύλακα». 

 

Άρθρο 32. «Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου επιτρέπεται να επενδύεται 

μόνο: 

 α) σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια αγορά Χρηματιστηρίου Αξιών 

κράτους-μέλους της Ε.Ε., στην παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου με όρους 

εισαγωγής αντίστοιχους με εκείνους της παράλληλης αγοράς του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή σε άλλη αναγνωρισμένη χρηματιστηριακή 

αγορά κράτους-μέλους, που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας. 

 β) σε τίτλους μεριδίων ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων, και σε μη 

εισηγμένους στη χρηματιστηριακή αγορά τίτλους μεριδίων Κοινοτικών 

αμοιβαίων κεφαλαίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας της Ε.Ε. 

85/611. 

 γ) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους: 

αα. Η έκδοση τούτων περιλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους, εντός ενός 

έτους το αργότερο, σε χρηματιστηριακές αγορές των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της 

παρούσας παραγράφου. 

ββ. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι νεοεκδιδόμενες αξίες αφορούν κάλυψη 

μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 α του ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιριών”, η Α.Ε. Διαχειρίσεως 

δύναται να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως περί της 

συμμετοχής στη δημόσια εγγραφή υπό την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως αα΄ 

της περιπτώσεως γ΄ της παρούσας παραγράφου. 

γγ. Οι επενδύσεις στις ανωτέρω αξίες υπόκεινται στους περιορισμούς των 

περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου. 

 δ) σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά χρηματιστηρίου 

κράτους μη μέλους της Ε.Ε. μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο της 

καθαρής αξίας αμοιβαίου κεφαλαίου. 
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 ε) σε άλλες κινητές αξίες μέχρι ποσού που, κατά την τοποθέτηση, δεν 

υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, ύστερα από ειδική άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 

 στ) σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις. 

 Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται ως ακολούθως: 

 α) των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ σε τρέχουσες τιμές, 

 β) της περιπτώσεως γ΄ σε τιμές κτήσεως, 

 γ) της περιπτώσεως ε΄ σε τιμές κτήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος. 

 Το αμοιβαίο κεφάλαιο, κατά την εξαγωγή συναλλάγματος για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους 

συναλλαγματικούς περιορισμούς που ισχύουν». 

 

Άρθρο 33. «Κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων, απαγορεύεται η 

τοποθέτηση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του αμοιβαίου 

κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και άνω του σαράντα τοις εκατό 

(40%) της καθαρής αξίας του, σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθένα από τους 

οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της 

καθαρής αξίας του». Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις καταθέσεις και για 

πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (νέα διάταξη). 

 «Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) της 

καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, 

όταν οι κινητές αξίες έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε., καθώς και όταν 

οι κινητές αξίες τελούν υπό την εγγύηση των παραπάνω προσώπων. 

 Για τον προσδιορισμό του επιτρεπόμενου ύψους τοποθετήσεων κατά τις 

προηγούμενες παραγράφους η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ίδιου  

εκδότη υπολογίζεται κατά την ημέρα της τοποθετήσεως με βάση τους κανόνες 

αποτιμήσεως της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος. 

 Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια αμοιβαίου 

κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η ίδια Α.Ε. Διαχειρίσεως  ή Α.Ε. Διαχειρίσεως 

που είναι συνδεδεμένη με την Α.Ε. Διαχειρίσεως του πρώτου αμοιβαίου 

κεφαλαίου, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920. Επιτρέπεται, 

ύστερα από άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, η απόκτηση από αμοιβαίο 

κεφάλαιο, μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόκεινται στην απαγόρευση του 
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προηγούμενου εδαφίου, όταν το τελευταίο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό του, εξειδικευμένο σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή 

οικονομικό τομέα. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η Α.Ε. 

Διαχειρίσεως δεν εισπράττει αμοιβή ή προμήθεια κατά τη διάθεση και εξαγορά 

των μεριδίων». 

Άρθρο 34. «Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές μιας 

εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών της 

τελευταίας. Τα αμοιβαία κεφάλαια, που διαχειρίζεται η ίδια Α.Ε. Διαχειρίσεως, 

δεν επιτρέπεται να αποκτούν μετοχές μιας εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της 

τελευταίας. 

 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το αμοιβαίο κεφάλαιο 

δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%): α) 

των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη, β) του συνόλου των 

ανεξόφλητων, κατά το χρόνο κτήσεως από το αμοιβαίο κεφάλαιο ομολογιών 

του ίδιου εκδότη, γ) των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων μεριδίων 

ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, δ) των μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής 

εταιρίας του ν. 1806/1988, ε) των μετοχών εταιριών συμβούλων επενδύσεων 

και στ) των μετοχών της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων. 

 Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τις κινητές 

αξίες της παρ. 2 του άρθρου 33». 

 Επίσης, εξειδικευμένα Α/Κ των οποίων η επενδυτική πολιτική, σύμφωνα με 

τον κανονισμό τους, συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δείκτη 

μετοχών ή ομολόγων, επιτρέπεται η επένδυση μέχρι το 20% του ενεργητικού 

τους σε μετοχές ή ομόλογα του ίδιου εκδότη. Όταν ο εκδότης έχει σημαντική 

βαρύτητα, επιτρέπεται η υπέρβαση του ποσοστού αυτού και μέχρι του 35% του 

ενεργητικού του Α/Κ, και η υπέρβαση ισχύει μόνο για έναν εκδότη 

(προβλέπεται από το νέο νόμο). 

 

Άρθρο 35.  «Συμβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων των 

τριών προηγούμενων άρθρων είναι έγκυρες. 

 Σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 32, 

33 και 34, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς προ της κινήσεως της διαδικασίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 15, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της 
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παραβάσεως, δύναται να θέτει στην Α.Ε. Διαχειρίσεως, εύλογη προθεσμία για 

να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου». 

  

Άρθρο 36.  «Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 

34, προκειμένου για μετοχές που αποκτά το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκώντας 

δικαίωμα προτιμήσεως κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας, της 

οποίας κατέχει μετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται όμως να εκποιήσει 

τις μετοχές που κατέχει καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 32, 

33 και 34 εντός  έτους από την απόκτησή τους». 

 

Άρθρο 37. «Η Α.Ε. Διαχειρίσεως επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για 

λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλειστικώς από τράπεζες, μέχρι 

ποσού ίσου προς το 1/10 της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο 

για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, όταν κρίνεται ως μη 

συμφέρουσα η πώληση κινητών αξιών. Για την ασφάλεια των δανείων αυτών 

μπορεί να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Δύναται επίσης να συνάπτει δάνεια με τράπεζες μέχρι ποσού ίσου προς το 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ιδίων κεφαλαίων της για απόκτηση ακινήτων, 

που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της». 

 

Άρθρο 38. «Η καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων 

του, η αξία του μεριδίου, η τιμή διαθέσεως και η τιμή εξαγοράς του 

υπολογίζονται κάθε εργάσιμη μέρα και δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο της 

επόμενης ημέρας, με μέριμνα της Α.Ε. Διαχειρίσεως. 

 Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται 

σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43. Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε 

μεριδίου διαιρείται το σύνολο της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου με 

τον αριθμό των μεριδίων. 

 Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου επιτρέπεται να 

υπερβαίνει την αξία του ή να υπολείπεται, αντιστοίχως, της αξίας αυτής κατά 

την προμήθεια της Α.Ε. Διαχειρίσεως». 

 

Άρθρο 39. «Η διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει τη διάρκεια 

του ημερολογιακού έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί 
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να ορισθεί για διάστημα μικρότερο του ημερολογιακού έτους, με λήξη την 31η 

Δεκεμβρίου. 

 Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του αμοιβαίου κεφαλαίου η Α.Ε. 

Διαχειρίσεως συντάσσει την ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου». 

 Η ετήσια έκθεση για το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει: 

α. την περιουσιακή κατάσταση του αμοιβαίου κεφαλαίου, που περιέχει 

αναλυτικά το είδος και την ποσότητα των κινητών αξιών, με αναφορά των 

χρηματιστηρίων, στα οποία είναι εισηγμένες, την τρέχουσα τιμή μονάδας, τη 

συνολική αξία των κινητών αξιών, το διαθέσιμο ενεργητικό σε καταθέσεις, τις 

απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και την καθαρή αξία του ενεργητικού (στην 

περίπτωση των παραγώγων, προβλέπεται η κοινοποίηση των τύπων των 

παραγώγων, των μεθόδων εκτίμησης των κινδύνων και η ακριβής αποτίμηση 

των προϊόντων), 

β. αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσης, που περιλαμβάνει τις 

προσόδους κατά κατηγορία, τα κέρδη ή ζημίες από την πώληση κινητών αξιών 

και τις δαπάνες κατά κατηγορία, 

γ. τα διανεμόμενα και τα επανεπενδυμένα κέρδη, 

δ.  τις συνολικές εισροές και εκροές από τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων, την 

ανατίμηση ή την υποτίμηση των επενδύσεων και άλλες τυχόν μεταβολές, που 

επηρέασαν το ενεργητικό και το παθητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, 

ε. κατάσταση που περιλαμβάνει τον αριθμό των μεριδίων, που διετέθησαν και 

αυτών που εξαγοράσθηκαν, κατά τη διαχειριστική χρήση και τον αριθμό 

κυκλοφορούντων μεριδίων στην αρχή και το τέλος της διαχειριστικής χρήσης, 

ζ. τις κινητές αξίες, από τις οποίες αποτελείται το χαρτοφυλάκιο, ταξινομημένες 

κατά τις ειδικότερες κατηγορίες, που αναφέρονται σε καθεμία από τις 

περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 32, και κατά τα βασικά κριτήρια 

της επενδυτικής πολιτικής, με αναφορά του ποσοστού που αντιπροσωπεύει κάθε 

κατηγορία στο σύνολο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, 

η. συγκριτικό πίνακα των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων του 

αμοιβαίου κεφαλαίου, από τον οποίο να προκύπτει η συνολική καθαρή αξία του 

ενεργητικού και η αξία του μεριδίου στο τέλος κάθε χρήσεως και  

 32



θ. κάθε άλλη σημαντική πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να 

μορφώσουν γνώμη για τη δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα 

αποτελέσματά του. 

 Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δύναται να διευρύνεται το 

πληροφοριακό περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 Επιπλέον, από το νέο νόμο προβλέπεται να εκδίδεται για κάθε Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο εκτός από το πλήρες ενημερωτικό δελτίο να εκδίδεται και ένα 

απλοποιημένο, ενώ στο μεριδιούχο υποχρεωτικά δίδεται το απλοποιημένο και 

δυνητικά το πλήρες δελτίο. 

 

Άρθρο 40. «Η Α.Ε. Διαχειρίσεως στο τέλος του πρώτου τριμήνου, εξαμήνου 

και εννεαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσει έκθεση που 

περιλαμβάνει για το παρελθόν τρίμηνο, εξάμηνο και εννεάμηνο, αντιστοίχως, 

τα στοιχεία, που περιέχονται στις περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 39, καθώς και αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της περιόδου 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 39». 

 

Άρθρο 41. «Οι εκθέσεις των άρθρων 39 και 40 ελέγχονται από μέλη του 

Σώματος Ορκωτών του άρθρου 75 του παρόντος, υποβάλλονται στην επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στο πρώτο 

δίμηνο από τη λήξη κάθε χρήσεως ή ημερολογιακού τριμήνου αντιστοίχως. Οι 

εκθέσεις αυτές, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

 Στο τέλος κάθε χρήσεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και σε μία 

ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών συνοπτική κατάσταση του 

ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 

και η διάθεση των κερδών». 

 

Άρθρο 42. «Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζεται 

ενιαία μορφή των εκθέσεων των άρθρων 39 και 40 και της συνοπτικής 

κατάστασης της παρ. 2 του άρθρου 41, καθώς και των λογαριασμών που τηρεί η 

Α.Ε. Διαχειρίσεως για το αμοιβαίο κεφάλαιο, έτσι ώστε να εμφανίζεται με 

απόλυτη σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου». 
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Άρθρο 43. «Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου 

κεφαλαίου από την Α.Ε. Διαχειρίσεως γίνεται κατά τους ακόλουθους κανόνες: 

α) Η αξία των εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών αποτιμάται με βάση 

την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 

ίδιας ημέρας. Σε μη κοινοτικά χρηματιστήρια, όταν αυτό δεν είναι εφικτό για 

λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος της 

προηγούμενης εργάσιμης ημέρας των ως άνω χρηματιστηρίων. 

β) Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή της ημέρα της 

αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης 

του χρηματιστηρίου και, εάν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ημέρα 

χρηματιστηριακή συναλλαγή, η τιμή της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης. 

Εάν ούτε και εκείνη την ημέρα δεν έχει γίνει χρηματιστηριακή συναλλαγή, 

λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζητήσεως. 

γ) Εάν στο χρηματιστήριο, στο οποίο είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες του 

αμοιβαίου κεφαλαίου, ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον 

προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή. 

δ) Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών, που δεν είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο, γίνεται κατά τους κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος αυτής της 

απόφασης, ισχύουν οι αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, που έχουν 

εκδοθεί με βάση την παρ. 3 του άρθρου 16 ν.δ. 608/1970. 

 Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου 

αφαιρούνται από το ενεργητικό του οι αμοιβές ή προμήθειες της Α.Ε. 

Διαχειρίσεως, του θεματοφύλακα και των μελών του χρηματιστηρίου, οι 

δαπάνες του αμοιβαίου κεφαλαίου, που ορίζεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου 

κεφαλαίου ότι το βαρύνουν, καθώς και τα κατά την αποτίμηση της 31ης 

Δεκεμβρίου κάθε έτους διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη. 

 Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις, κάθε δημοσίευση 

σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με έξοδα της Α.Ε. Διαχειρίσεως». 

 

Άρθρο 44. «Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και 

κέρδη προκύπτοντα από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιον, διανέμονται 

ετησίως στους μεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της 

χρήσεως, που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 43. Τα κέρδη από την 
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πώληση κινητών αξιών διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της 

Α.Ε. Διαχειρίσεως, κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν 

συντελεσθείσες μέχρι τέλους της χρήσεως κεφαλαιακές ζημίες».  

 

Άρθρο 45.  «Μεριδιούχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 των μεριδίων 

του αμοιβαίου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Α.Ε. 

Διαχειρίσεως τη σύγκληση της Συνελεύσεως των μεριδιούχων. Η Α.Ε. 

Διαχειρίσεως υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μεριδιούχων, το 

πολύ μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούμενου 

εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, που 

αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών, για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται, 

αμέσως ή εμμέσως, με τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 Εάν μέσα σε ένα διαχειριστικό έτος η συνολική καθαρή αξία του αμοιβαίου 

κεφαλαίου μειωθεί κατά τα 6/10, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς μπορεί να 

συγκαλέσει Συνέλευση των μεριδιούχων, με σκοπό τη διάλυση του αμοιβαίου 

κεφαλαίου. Για τη διάλυση του αμοιβαίου κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των άρθρων 798-804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση της Συνέλευσης των μεριδιούχων 

αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι να λυθεί 

η κοινωνία του αμοιβαίου κεφαλαίου». 

 

Άρθρο 46.  «Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει σε μέλη του 

Σώματος Ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 75 του παρόντος, την άσκηση των 

ελέγχων των Α.Ε. Διαχειρίσεως ως προς τη διαχείριση των αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Οι Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς και των εντεταλμένων οργάνων της όλα τα στοιχεία, 

που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων. 

 Όλες οι δημοσιεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και της Α.Ε. Διαχειρίσεως, 

υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται 

για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 

 Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται, εφόσον της ζητηθεί από την επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς, να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή 

διορθωτικές δημοσιεύσεις, εάν από προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις 
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της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του 

επενδυτικού κοινού». 

 

Άρθρο 47.  «Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων αυτού του νόμου η των 

αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στην Α.Ε. Διαχειρίσεως ή το θεματοφύλακα πρόστιμο 

ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων δραχμών (300.000 ευρώ περίπου). 

 Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους των εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος ή 

τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, πρόστιμο ύψους μέχρι 

δέκα εκατομμυρίων δραχμών (30.000 ευρώ περίπου). 

 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι Α.Ε. 

Διαχειρίσεως και του θεματοφύλακα αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και 

αντιπρόσωποι της Α.Ε. Διαχειρίσεως, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις 

διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5-6, 20 παρ. 2, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43 

και 46 αυτού το νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή 

του, τις διατάξεις του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τις 

αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, τιμωρούνται, κατόπιν αιτήσεως της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς, με φυλάκιση και με χρηματική ποινή ύψους μέχρι 

εκατό εκατομμυρίων δραχμών. 

 Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς 

το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό να 

προσελκύσει σ’ αυτό επενδυτές, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή 

μέχρι εκατό εκατομμυρίων δραχμών». 

 

Άρθρο 48.  «Η πράξη συστάσεως αμοιβαίου κεφαλαίου και η διάθεση, εξαγορά 

και μεταβίβαση εν ζωή ή αιτία θανάτου μεριδίων, απαλλάσσονται από κάθε 

φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη 

επιβάρυνση, υπέρ Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και γενικώς 

τρίτων. 

 Κατά την είσπραξη μερισμάτων ή τόκων, επιφυλλασσομένου του άρθρου 21 

του 1921/91, επ’ ονόματι και δια λογαριασμόν του αμοιβαίου κεφαλαίου 
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κανένας φόρος δεν παρακρατείται, του αμοιβαίου κεφαλαίου απαλλασσομένου 

από κάθε φόρο ή άλλο βάρος υπέρ οιουδήποτε. 

 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 δημόσιου δικαίου και 

γενικώς τρίτων. 

 Πέραν της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 6 του ν.δ. 

3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α΄), τα κέρδη, που διανέμονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο 

στους μεριδιούχους, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και από κάθε 

φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη 

επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 

γενικώς τρίτων, εφόσον προκύπτουν από την πώληση κινητών αξιών σε τιμές 

ανώτερες από τις τιμές κτήσεως και γενικώς από πηγές, το εκ των οποίων 

προερχόμενο εισόδημα τυγχάνει φορολογικής απαλλαγής. 

 Τα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου που διανέμονται σε οργανισμούς 

κοινωνικής πολιτικής του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48 Α΄), απαλλάσσονται από το 

φόρο για ποσό δραχμών δύο χιλιάδων για καθένα άμεσο ασφαλισμένο του 

οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή, για ποσό ίσο με το ένα τοις εκατό 

(1%) του ποσού, που σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του 

άρθρου 29 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α΄), απαλλάσσεται από το φόρο 

εισοδήματος». 

 «Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν.δ. 3323/1955 

αντικαθίσταται ως εξής: 

“Οι μεριδιούχοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης, αν τα λαμβανόμενα από κάθε μεριδιούχο κέρδη από τα αμοιβαία 

κεφάλαια, που διαχειρίζεται η Α.Ε. Διαχειρίσεως, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων δραχμών ή το 10% του ποσού, που σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος”. 

 Οι τίτλοι μεριδίων δύνανται να ενεχυρασθούν για εξασφάλιση απαιτήσεως 

σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1-2 του άρθρου 3 του αν 1818/1951 

“περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών την 

ονομαστικοποίησιν των μετοχών και το χρηματιστήριο αξιών” (ΦΕΚ 149 Α΄) 

και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχύραση ισχύει κατά της 

 37



Α.Ε. Διαχειρίσεως, αφότου αυτή ανακοινωθεί στην τελευταία από τον 

ενεχυρούχο δανειστή». 

 

Άρθρο 49. «Σε περίπτωση ασφαλίσεως ζωής μπορεί να συμφωνηθεί ότι η 

ασφαλιστική αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μετρητά, αλλά με τη 

μεταβίβαση στο δικαιούχο αριθμού μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ή μετοχών 

εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

 Κινητές αξίες, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος νόμου, 

κομιστές των οποίων είναι πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί ή ασφαλιστικά ταμεία και 

φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως του άρθρου 12 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄) 

μπορούν να ανταλλάσσονται με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχές 

εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η ανταλλαγή αυτή απαλλάσσεται από 

κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη 

επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου με εξαίρεση τα δικαιώματα 

μεταβιβάσεως των ονομαστικών μετοχών. 

 Επιτρέπεται απεριορίστως η κτήση από ασφαλιστικές εταιρίες, πιστωτικά 

ιδρύματα, συνεταιρισμούς, ασφαλιστικούς οργανισμούς και νομικά πρόσωπα εν 

γένει, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχών εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, προς σχηματισμό αποθεματικών, υποχρεωτικών ή μη». 

  

 Για την καλύτερη κατανόηση του παραπάνω περιγραφόμενου νομικού 

πλαισίου, κρίνεται σκόπιμη και η παράθεση ορισμένων ακόμη άρθρων του 

παρόντος νόμου, τα οποία δεν αναφέρονται αποκλειστικά στα αμοιβαία κεφάλαια, 

αλλά έγινε αναφορά σε αυτά στα άρθρα 17 – 49 που εξετάσθηκαν. 

 

Άρθρο 15. «Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, λαμβανομένων υπόψη και των 

εξηγήσεων από μέρους της εταιρίας, δύναται να αποφασίζει το διορισμό 

προσωρινού επιτρόπου ή επιτρόπου για χρονικό διάστημα καθοριζόμενο στην 

απόφασή της ή την ανάκληση της άδειας και τη θέση της εταιρίας υπό 

εκκαθάριση, αν συντρέχουν, μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

 α. Όταν παύουν να υφίστανται, κατά τη λειτουργία της εταιρίας, οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύστασή της. 
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 β. Όταν η εταιρία παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο 

που ασκεί η αρμόδια αρχή. 

 γ. Όταν η εταιρία παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, 

των αποφάσεων ή κανονισμών της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και του 

καταστατικού της. 

 Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα 

προσόντα και η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου, που βαρύνει την 

υπεύθυνη εταιρία. 

 Από τη δημοσίευση της αποφάσεως στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, είναι άκυρη οποιαδήποτε πράξη της διοικήσεως της εταιρίας 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στην οποία δεν συμπράττει ο προσωρινός 

επίτροπος. Ο προσωρινός επίτροπος υποβάλλει, εντός προθεσμίας 90 

ημερών το αργότερο από του διορισμού του, έκθεση περί της οικονομικής, 

λογιστικής και διοικητικής καταστάσεως της εταιρίας επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς μετά από εξέταση των 

στοιχείων αυτής παύει ή παρατείνει με απόφασή της το καθεστώς του 

προσωρινού επιτρόπου, για καθοριζόμενο με την ίδια απόφαση διάστημα. 

Με όμοια απόφαση η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει στην 

αντικατάσταση του προσωρινού επιτρόπου. Μετά την παύση του 

προσωρινού επιτρόπου η επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποφασίζει για τη θέση 

της εταιρίας υπό εκκαθάριση. 

 Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς εκδίδει απόφαση περί διορισμού 

επιτρόπου εάν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους λόγους α΄ έως γ΄ 

της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επί πλέον δε, εάν υπάρχουν λόγοι 

δημοσίου συμφέροντος, προστασίας των συμφερόντων των μετόχων της 

εταιρίας ή οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, έχοντος έννομο 

συμφέρον ή αποφυγής δυσμενών επιπτώσεων στην εξωτραπεζική ή 

χρηματιστηριακή αγορά και στην εθνική οικονομία γενικότερα. Ο ανωτέρω 

διορισμός ισχύει από τη δημοσίευση της αποφάσεως στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα προσόντα και η 

αμοιβή του επιτρόπου, η οποία βαρύνει την υπεύθυνη εταιρία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Από της δημοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως παύει 

αυτοδικαίως κάθε εξουσία και αρμοδιότητα των καταστατικών οργάνων της 

εταιρίας και ο επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκησή της ως προς όλες τις 
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αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της. Η παυθείσα διοίκηση δύναται να 

επανέλθει στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρίας 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, μόνο με απόφαση της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση αυτή ο επίτροπος συμπράττει με τη 

διοίκηση της εταιρίας μέχρι ότου αποφασισθεί αρμοδίως το οριστικό 

καθεστώς της. 

 Όταν η εταιρία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 15 

παρ. 2 (περίπτωση α) ή το άρθρο 15 παρ. 3 (περίπτωση β), με απόφαση της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς διορίζονται ένας έως τρεις εκκαθαριστές, οι 

οποίοι ασκούν τη διοίκηση της εταιρίας και για τις ανάγκες της 

εκκαθάρισης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται και άλλα 

θέματα σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρίας, όπως τα προσόντα και η 

αμοιβή των εκκαθαριστών, ο τρόπος απογραφής των ενεργητικών και 

παθητικών στοιχείων της εταιρίας, η διαδικασία της εν γένει 

διεκπεραιώσεως της εκκαθαρίσεως, καθώς και άλλα συναφή θέματα. 

 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στην 

περίπτωση της Ανωνύμου Εταιρίας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων». 

 

Άρθρο 75.  «Ο υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης 

ανωνύμων εταιριών, ιδρυμάτων, οργανισμών, επιχειρήσεων και 

εκμεταλλεύσεων, που απαιτεί αυξημένα προσόντα, ασκείται από ορκωτούς 

ελεγκτές εγγραφόμενους σε ειδικό μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

κατωτέρω Προεδρικό Διάταγμα.  

 Στο ανωτέρω μητρώο εγγράφονται οι ήδη υπηρετούντες ορκωτοί 

λογιστές καθώς και όσοι πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του παρόντος. 

 Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ο.Ε.Ε., 

καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών και Μητρώου αυτών, ασκήσεως του επαγγέλματος του 

ορκωτού ελεγκτή και εγγραφής του στο ανωτέρω Μητρώο, οι όροι 

συνθέσεως και λειτουργίας, ως και οι αρμοδιότητες του εποπτικού και του 

πειθαρχικού συμβουλίου το Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και της 

γραμματείας αυτού, οι υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα στα 
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οποία υπόκεινται οι ορκωτοί ελεγκτές, τα ελάχιστα όρια αμοιβών τους και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 Με εκδιδόμενο όμοιο διάταγμα προσαρμόζονται οι διατάξεις της 

νομοθεσίας για τις ΑΕ και ΕΠΕ, προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

και καθορίζονται οι πόροι του εποπτικού συμβουλίου. 

 Η εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 2 και 3 

του παρόντος άρθρου αρχίζει μετά ένα έτος από της δημοσιεύσεώς τους 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε καταργείται κάθε αντίθετη 

διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 

   Το Π.Δ., το οποίο εκδίδεται βάσει της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

1. ο θεσμός και τα προσόντα του Ορκωτού Ελεγκτή θα διέπεται από τα 

προβλεπόμενα στην 8η Οδηγία της ΕΟΚ, 

2. η εξασφάλιση πλήρους ανεξαρτησίας του ελεγκτή από τον 

ελεγχόμενο, 

3. η κατοχύρωση της μη διαπραγμάτευσης της αμοιβής μεταξύ ελεγκτή 

και ελεγχόμενου, 

4. η καθιέρωση αυστηρών ασυμβίβαστων της ιδιότητας του ελεγκτή 

προς οποιαδήποτε άλλη άμισθη ή έμμισθη απασχόληση». 

 

ΙΙ,2.2. Ο ΝΟΜΟΣ 3283/200412. 

 

Ο Νόμος 3283/2004 περιλαμβάνει και κάποιες διατάξεις που δεν υπήρχαν στο 

Ν.1969/1991 και αφορούν, κυρίως, στη λειτουργία στην Ελλάδα ΑΕΔΑΚ ξένου 

κράτους. Αυτές περιλαμβάνουν συνοπτικά υποχρέωση γνωστοποίησης στην 

Κεφαλαιαγορά της πρόθεσης της ΑΕΔΑΚ για τη λειτουργία υποκαταστήματος και 

του είδους των εργασιών της και, επίσης, έλεγχο της καταλληλότητας της ΑΕΔΑΚ 

από την Κεφαλαιαγορά και επικοινωνία αυτής με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές 

του άλλου κράτους. Προβλέπεται εισαγωγικό άρθρο που επιτρέπει την άδεια 

λειτουργίας ξένης ΑΕΔΑΚ χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Περιγράφεται, επιπλέον, 

η δυνατότητα που έχει η ΑΕΔΑΚ ξένου κράτους να παρέχει στην Ελλάδα, υπό 

                                                 
12 ΦΕΚ 210/Α/02.11.2004 
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καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τις υπηρεσίες της για τις οποίες έχει 

άδεια λειτουργίας.  

 Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις ΑΕΔΑΚ ξένου κράτους απαιτείται: 

 «παρέλευση 2 μηνών για τη λειτουργία του υποκαταστήματος και τη 

γνωστοποίηση του προγράμματος των εργασιών, της διεύθυνσης του 

υποκαταστήματος και των στοιχείων των υπεύθυνων, 

 εντός 2 μηνών πριν την έναρξη λειτουργίας η Κεφαλαιαγορά λαμβάνει 

κατάλληλα μέτρα για την άσκηση του εποπτικού της έργου, 

 διανομή μεριδίων στην Ελλάδα, εκτός αν η Κεφαλαιαγορά κρίνει, με 

αιτιολογημένη απόφασή της, ότι η διάθεση μεριδίων δεν είναι σύμφωνη με 

τα ισχύοντα στην Ελλάδα, 

 υποβολή περιοδικών εκθέσεων στις ημεδαπές αρχές (επιτόπιο έλεγχο στο 

υποκατάστημα μπορούν να κάνουν και οι εποπτικές αρχές του ξένου 

κράτους)». 

      Προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις για τις ξένες ΑΕΔΑΚ: 

 η κεφαλαιαγορά, σε περίπτωση μη τήρησης του νομοθετικού πλαισίου, 

απαιτεί την άμεση προσαρμογή της ξένης ΑΕΔΑΚ σε αυτό και, «σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης, δύναται να της απαγορεύσει προσωρινά ή 

διαρκώς τη συνέχιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της», 

 ζητάει τη συνδρομή των αρμοδίων αρχών του άλλου κράτους, πριν προβεί η 

ίδια σε κυρώσεις κατά της ΑΕΔΑΚ, 

 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας η Ε.Κ. φροντίζει την 

οριστική διακοπή των συναλλαγών της ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα. 

 Επιπλέον, προβλέπεται συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των εποπτικών αρχών, όταν μια ΑΕΔΑΚ δραστηριοποιείται σε άλλο κράτος, ενώ η 

Κεφαλαιαγορά ενημερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις άδειες 

που χορηγεί σε επιχειρήσεις που διέπονται από δίκαιο τρίτων χωρών. 

 Τέλος, τα υφιστάμενα αμοιβαία κεφάλαια οφείλουν να συμμορφωθούν με 

τις διατάξεις του νέου νόμου μέχρι τις 02.11.2005. 
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ΙΙ,2.3. Σχετικές Οδηγίες και Υποχρεώσεις των ΑΕΔΑΚ προς τους 

μεριδιούχους.  

 

 Χρήσιμη, επίσης, θα ήταν και η αναφορά στην Οδηγία του Συμβουλίου της 

Ευρώπης της 20ης Δεκεμβρίου 1985, την 85/611/ΕΟΚ13, η οποία αφορά στο 

συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με 

ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 

τουλάχιστον τα άρθρα που αφορούν τα αμοιβαία κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Άρθρο 5.  «Η εταιρία διαχείρισης πρέπει να διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για 

να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις δραστηριότητές της και να ανταποκρίνεται 

στις υποχρεώσεις της». 

 

Άρθρο 6.  «Οι δραστηριότητες της εταιρίας διαχείρισης πρέπει να περιορίζονται 

στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων». 

 

Άρθρο 7.  «Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου 

πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα. 

 Η ευθύνη του θεματοφύλακα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, παραμένει 

ακέραιη αν εμπιστευθεί σε τρίτο το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού που έχει υπό 

τη φύλαξή του. 

 Ο θεματοφύλακας εξάλλου πρέπει: 

 α) να εξασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η 

ακύρωση μεριδίων που διενεργούνται για λογαριασμό του κεφαλαίου ή από την 

εταιρία διαχείριση θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νόμο ή τον κανονισμό 

του κεφαλαίου, 

 β) να εξασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων θα γίνεται 

σύμφωνα με το νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου, 

                                                 
13 “ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,  Ισχύον Νομικό Καθεστώς (Μετά το Ν.1969/91)”, Σπήλιου 
Μούζουλα, Αθήνα, Δεκέμβριος 1991, Παράρτημα, σελ. 267-276  
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 γ) να εκτελεί τις εντολές της εταιρίας διαχείρισης, εκτός αν είναι αντίθετες 

προς το νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου, 

 δ) να εξασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία του 

ενεργητικού του κεφαλαίου, θα του καταβάλλεται το αντίτιμο μέσο στις συνήθεις 

προθεσμίες, 

 ε) να εξασφαλίζει ώστε τα κέρδη του κεφαλαίου θα διατίθενται σύμφωνα με 

το νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου». 

 

Άρθρο 8. «Ο θεματοφύλακας πρέπει, είτε να έχει την καταστατική έδρα του στο 

κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρία διαχείρισης, είτε 

να είναι εκεί εγκατεστημένος εφόσον έχει την καταστατική έδρα του σε άλλο 

κράτος μέλος. 

 Ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι ίδρυμα υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο. 

Οφείλει να παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε 

θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθεται 

και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των 

καθηκόντων αυτών. 

 Το κράτος μέλος καθορίζει ποιες από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να επιλέγονται ως θεματοφύλακες». 

 

Άρθρο 9.  «Ο θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του 

κράτους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρίας διαχείρισης, έναντι 

της εταιρίας διαχείρισης και των μεριδιούχων, για κάθε ζημία που υφίστανται από 

την υπαίτια μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Οι μεριδιούχοι 

μπορούν να επικαλεστούν την ευθύνη αυτή είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της 

εταιρίας διαχείρισης, ανάλογα με τη νομική σχέση που συνδέει το θεματοφύλακα, 

την εταιρία διαχείρισης και τους μεριδιούχους». 

Άρθρο 10.  «Η ίδια εταιρία δεν είναι δυνατό να ασκεί καθήκοντα εταιρίας 

διαχείρισης και καθήκοντα θεματοφύλακα. 

 Η εταιρία διαχείρισης και ο θεματοφύλακας οφείλουν να ενεργούν, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποκλειστικά προς το 

συμφέρον των μεριδιούχων». 
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Άρθρο 11. «Ο νόμος ή ο κανονισμός του κεφαλαίου καθορίζουν τους όρους 

αντικατάστασης της εταιρίας διαχείρισης και του θεματοφύλακα και θεσπίζουν τους 

κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των μεριδιούχων κατά την 

αντικατάσταση αυτή». 

 

Υποχρεώσεις σχετικές με την ενημέρωση των μεριδιούχων  

 

Άρθρο 27. Η εταιρία διαχείρισης, για κάθε ένα από τα κεφάλαια που διαχειρίζεται 

και η εταιρία επενδύσεων πρέπει να δημοσιεύουν:  

 ενημερωτικό φυλλάδιο, 

 ετήσια έκθεση ανά οικονομική χρήση και  

 εξαμηνιαία έκθεση για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο της χρήσης 

 τριμηνιαίο πίνακα με τις επενδύσεις κάθε Α/Κ. 

 Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση και οι πίνακες πρέπει να δημοσιεύονται 

μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες που αρχίζουν από το τέλος της περιόδου στην 

οποία αναφέρονται: 

 τέσσερις μήνες για την ετήσια έκθεση, 

 δύο μήνες για την εξαμηνιαία έκθεση, 

 δέκα ημέρες από τη λήξη του εκάστοτε τριμήνου για τον τριμηνιαίο πίνακα. 

 Συνοπτικά, το ενημερωτικό φυλλάδιο πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα 

για την ενημέρωση του επενδυτή στοιχεία, ενώ η ετήσια έκθεση πρέπει να 

περιλαμβάνει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των 

εσόδων και των δαπανών χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης 

χρήσης. Επίσης, ο κανονισμός του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της 

εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο πρέπει να διανέμεται δωρεάν στον επενδυτή 

πριν την υπογραφή της σύμβασης και να είναι διαθέσιμο στο κοινό και, φυσικά, 

στους μεριδιούχους δωρεάν.  

 Τέλος, όπως αναφέρθηκε διεξοδικότερα παραπάνω κατά την παρουσίαση 

του νομικού πλαισίου, τα στοιχεία των ενημερωτικών φυλλαδίων πρέπει να είναι 

ενημερωμένα και να ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα 

από το νόμο να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους, τα οποία ελέγχονται από την  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στοχεύουν στην προστασία των επενδυτών (ορκωτοί 

ελεγκτές). 
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 Επιπλέον, για την καλύτερη και πιο υπεύθυνη ενημέρωση των επενδυτών 

στα σημεία πώλησης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με σχετική απόφασή της 

(ΦΕΚ1615/Β/05.12.2001 και 451/Β/07.04.2005), σύμφωνα με την οποία η πώληση 

των αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένα στελέχη, 

πιστοποιημένα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τα οποία διαθέτουν Πτυχίο 

Πωλητή Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  
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ΙΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 
 Τα τελευταία χρόνια έγινε αξιοσημείωτη πρόοδος τόσο στον τομέα της 

θεωρίας που αφορά στη διαδικασία επιλογής χαρτοφυλακίου όσο και της 

αξιολόγησης της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων σε συνθήκες κινδύνου και 

της γενικότερης συμπεριφοράς των αγορών {Sharpe (2001)}14. 

 Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην ανάλυση χαρτοφυλακίου, η 

βιβλιογραφία περιγράφει καταρχήν τις βασικές τεχνικές για την επιλογή του 

χαρτοφυλακίου, οι οποίες βασίζονται στις προβλέψεις για τις αποδόσεις των 

συγκεκριμένων επιλογών. Το στοιχείο-κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι η έμφαση 

που δίνεται τόσο στην προβλεπόμενη απόδοση όσο και στον προβλεπόμενο 

κίνδυνο. Η επιλογή του επιθυμητού συνδυασμού αναλαμβανόμενου κινδύνου και 

επιδιωκόμενης απόδοσης πρέπει να γίνεται με βάση κατά κύριο λόγο τις 

προτιμήσεις του ίδιου του επενδυτή  και όχι αποκλειστικά με κριτήριο τις 

προσωπικές επιλογές του διαχειριστή. Ο ρόλος του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου 

είναι να επιλέξει το χαρτοφυλάκιο εκείνο που αποφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή 

απόδοση για κάθε βαθμό κινδύνου και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του επενδυτή. 

 Τα εργαλεία του αναλυτή-διαχειριστή είναι η «ανάγνωση» των προβλέψεων 

για την απόδοση των επιμέρους τίτλων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλει στη 

διατύπωση αντίστοιχων προβλέψεων για την απόδοση των χαρτοφυλακίων που 

αυτοί απαρτίζουν, αλλά και η επιλογή μεταξύ των διαφόρων δυνατών συνδυασμών 

χαρτοφυλακίων, αυτών που είναι πραγματικά αποδοτικά. Από την άλλη πλευρά, ο 

ρόλος του επενδυτή είναι να επιλέξει μεταξύ των αποδοτικών χαρτοφυλακίων αυτό 

που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις. Δυστυχώς, όπως 

διαπιστώνει εύκολα κάθε ερευνητής, η θεωρία δεν διασαφηνίζει την ενδεικνυόμενη 

διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα πραγματοποιήσει αυτή την επιλογή ο 

επενδυτής, μια και κανένα Α/Κ δεν μπορεί  να ανταποκριθεί απευθείας στις 

ανάγκες του. Για το λόγο αυτό και η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων λειτουργεί 

αντίστροφα, με άλλα λόγια, πρώτα ο διαχειριστής του αμοιβαίου επιλέγει τη μορφή 

                                                 
14 “Mutual Fund Performance”, The Journal of Business, William Sharpe, 2001, σελ. 119-138  
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που αυτό θα έχει, το χαρτοφυλάκιο που θα το απαρτίζει, τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνεται στα πλαίσιά του και την προσδοκώμενη απόδοση σε συνδυασμό με 

αυτό τον κίνδυνο, και στη συνέχεια καλεί τους επενδυτές με παρόμοιες ανάγκες και 

επιθυμίες να επενδύσουν σε αυτό. Αυτή η πρακτική σε ό,τι αφορά στα μετοχικά 

Α/Κ χρησιμοποιεί ως εργαλείο την ανάλυση της αγοράς και του γενικότερου 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και των επιμέρους δεικτών.  

 Στόχος, επομένως, αυτού που διαχειρίζεται κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

καταρχήν  μπορεί να είναι η αναζήτηση από την πλευρά του των τίτλων εκείνων 

που είναι υποτιμημένοι, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κερδοφορία μέσω 

αυτών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει εξαιρετικά υψηλό κόστος, μια και 

προϋποθέτει εκτεταμένη χρήση πηγών κατά την έρευνα της αγοράς. Το κόστος 

αυτό είναι δυνατό να καταστήσει φτωχότερη την καθαρή απόδοση του 

χαρτοφυλακίου (μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης).  

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες το αποδοτικότερο εργαλείο του αναλυτή 

φαίνεται να είναι η μελέτη των εταιριών, στις μετοχές των οποίων σκοπεύει να 

επενδύσει, της θέσης τους στο «οικονομικό γίγνεσθαι», και η αντιμετώπιση του 

προβλήματος της επιλογής χαρτοφυλακίου με απώτερο σκοπό τη διασπορά 

κινδύνου. Σε μια «τέλεια κεφαλαιαγορά» κάθε χαρτοφυλάκιο με την κατάλληλη 

διασπορά κινδύνου θα έπρεπε να είναι ένα αποδοτικό χαρτοφυλάκιο, ενώ ο ρόλος 

του διαχειριστή θα έπρεπε να είναι να επιλέξει μεταξύ των εναλλακτικών 

χαρτοφυλακίων αυτό που χαρακτηρίζεται από τον κατάλληλο βαθμό κινδύνου. 

Εργαλεία του σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να είναι η αξιολόγηση του 

χαρτοφυλακίου σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών ή τους 

επιμέρους Δείκτες, αν η μορφή του είναι ενός κλαδικού Α/Κ. 

 Για την αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

υπάρχουν δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την απόδοση όσο και τον 

κίνδυνο, όπως οι δείκτες  Treynor (1965) και Sharpe (1966), οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν και στην παρούσα μελέτη.  

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες για τα 

μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία αποτελούν το προσφιλές αντικείμενο των 

περισσότερων ερευνητών [Lehmann and Modest (1987), Kryzanwski, Lalancette 

and Minh Chau To (1997), Kothari and Warner (2001), Sorros (2001), Noulas, 

Papanastasiou and Lazaridis (2005)]. Επειδή το θέμα έχει αναλυθεί εκτενώς, ενώ 

για τις άλλες κατηγορίες η σχετική με την αξιολόγησή τους βιβλιογραφία είναι 
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περιορισμένη, η παρούσα μελέτη εστιάζεται στα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, 

την αξιολόγηση και την ταξινόμησή τους. Αξιοσημείωτη μελέτη για αυτή την 

κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι η μελέτη του Παναγιώτη Αρτίκη (2001)15, 

η οποία αφορά ουσιαστικά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Δευτερογενούς 

Αγοράς Ομολόγων στην Ελλάδα (15/03-15/09/1999). Στόχος της έρευνας είναι η 

μέτρηση και ανάλυση του κινδύνου των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων που 

προσφέρονται στην Ελλάδα την περίοδο αυτή και προτείνεται ένας δείκτης 

ανάλογος με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο οποίος όμως 

είναι πιο αντιπροσωπευτικός για την αγορά των ομολόγων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η ταξινόμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο 

προσέγγισης και η σχέση κινδύνου-απόδοσης για τα χρεόγραφα αυτής της 

κατηγορίας χαρακτηρίζεται ως θετική. Ο κίνδυνος των ομολογιακών αμοιβαίων 

κεφαλαίων συνδέεται με τη νεοσύστατη Δευτερογενή Αγορά Ομολόγων.   

   

ΙΙΙ,1. Γενική Περιγραφή της Αγοράς Ομολόγων. 

 

 Για τη μελέτη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυτής της κατηγορίας μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν εργαλεία παρόμοια με αυτά των μετοχικών, όπως αναφέρθηκε 

και προηγούμενα. Έτσι, το μοντέλο αξιολόγησης χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιεί 

ως εργαλείο το δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί κατά πολλούς να 

εφαρμοσθεί και για τη μέτρηση του κινδύνου των ομολογιακών Α/Κ που 

λειτουργούν στην ελληνική χρηματαγορά. Ωστόσο υπάρχει στον αντίποδα 

επιχειρηματολογία που υποστηρίζει ότι ο γενικός δείκτης του ΧΑΑ δεν μπορεί να 

εφαρμοσθεί με ασφάλεια στην περίπτωση των ομολόγων και προτείνεται 

εναλλακτικός δείκτης. Ο προτεινόμενος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που 

αφορούν τον κίνδυνο που συνδέεται με τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια κατά την 

περίοδο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 1999, περίοδο που θεωρείται αντιπροσωπευτική της 

ελληνικής αγοράς ομολόγων, ενώ στην αξιολόγηση αυτή συνέβαλε και ο 

συνυπολογισμός της κίνησης του δείκτη του ΧΑΑ16.  

                                                 
15 “Risk Analysis of  Bond Mutual Funds: A Case Study in the Greek Financial Market”, Panayiotis 
Artikis, Managerial Finance, 2001, σελ. 42-57 
 
16 “Risk Analysis of  Bond Mutual Funds: A Case Study in the Greek Financial Market”, Panayiotis 
Artikis, Managerial Finance, 2001, σελ. 42-57 
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 Μια ιστορική αναδρομή στη συμπεριφορά των αγορών καταδεικνύει εύκολα  

το γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων κινούνται αντιστρόφως 

ανάλογα.  Η  άνοδος  των  τιμών  των  μετοχών  λειτουργεί  ως  μαγνήτης  για  τους  

επενδυτές, οι οποίοι προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις στρέφονται προς το 

Χρηματιστήριο, πολλές φορές αψηφώντας τον κίνδυνο, όπως φάνηκε το 1999. 

Αντίθετα, η αγορά των ομολόγων αποτελεί πόλο έλξης για τους πιο συντηρητικούς 

επενδυτές και πραγματικό καταφύγιο για όλους τους επενδυτές στις περιόδους 

κρίσης των αγορών, όπως φάνηκε στα χρόνια που ακολούθησαν τη 

χρηματιστηριακή κρίση του 1999. Παρόλα αυτά, οι αγορές τη χρονιά εκείνη 

συμπεριφέρθηκαν  με  αντιφατικό  τρόπο,  καθώς  υπήρχαν  και  άλλοι  παράγοντες  

εξίσου καθοριστικοί για τη συμπεριφορά τους, όπως η διαδικασία ένταξης στο 

ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, η οποία επηρέασε τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων 

και, κατά συνέπεια, τις τιμές τους.  

 Τα ελληνικά ομόλογα και, κυρίως, τα πολυετή μετατράπηκαν την περίοδο 

στην οποία αναφερόμαστε σε «χρυσά μήλα των εσπερίδων» για τους Έλληνες και 

ξένους θεσμικούς επενδυτές17. Η ελκυστικότητα των τίτλων αυτών οφείλονταν 

τόσο στις υψηλές αποδόσεις που επρόκειτο να έχουν στη λήξη τους όσο και στην 

υψηλή, πλέον, πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Ο καθοριστικός 

παράγοντας, όμως, για τους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και κατ’ επέκταση για 

τους Έλληνες μεριδιούχους ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων βρίσκεται στην 

εφαρμογή του συστήματος αποτίμησης χαρτοφυλακίων με βάση την αγοραία αξία 

των ομολόγων (mark to market) που αναμένονταν να ξεκινήσει το Μάρτιο18. Η 

αξία των ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των ομολογιακών αμοιβαίων μέχρι την 

εποχή εκείνη υπολογίζονταν με βάση την αξία κτήσης τους και τους 

δεδουλευμένους τόκους. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού της αξίας των 

ομολόγων είχε ως αποτέλεσμα να μη φαίνεται η πραγματική αξία των 

χαρτοφυλακίων, μια και η τιμή αγοράς (τιμή κτήσης) του τίτλου μπορεί να είναι 

100, ενώ η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται στην αγορά να είναι 104. Η υπεραξία 

αυτή ήταν «κρυφή» και δεν μπορούσε τεχνικά να περάσει στους μεριδιούχους των 

                                                 
17 “Ομολογιακά μπόνους”, Ν. Σακελλαρίου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 21 Φεβρουαρίου 1999, 
σελ. 26  
 
18 “Ομολογιακά μπόνους”, Ν. Σακελλαρίου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 21 Φεβρουαρίου 1999, 
σελ. 26  
 

 50



Α/Κ, εμπόδιο που ξεπεράστηκε με το νέο τρόπο υπολογισμού της αξίας των τίτλων 

που αναφέρθηκε παραπάνω.  

 Σταθμό, λοιπόν, για την πορεία των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων 

αποτέλεσε η ίδρυση της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων στις 15 Μαρτίου του 

1999, η οποία επέτρεπε πλέον με ασφάλεια την καθημερινή αποτίμηση της αξίας 

των ομολόγων και, κατά συνέπεια, της αποτίμησης των χαρτοφυλακίων που 

περιείχαν τους τίτλους αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι τα ομολογιακά Α/Κ που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά χρήματος έπρεπε να αξιολογήσουν τα 

χαρτοφυλάκιά τους στη βάση της συγκεκριμένης αγοράς αξιών και μάλιστα από 

μελετητές προτείνεται να ληφθεί υπόψη η κίνηση των αξιών κατά την περίοδο 

Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 1999 ως η πιο αντιπροσωπευτική. Με άλλα λόγια, από τις 

15.03.1999  ο κίνδυνος  των  χαρτοφυλακίων  των  ομολογιακών  Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων σχετίζεται, πλέον, με τις αλλαγές στις τιμές των ομολόγων στη νέα  

αγορά, ή, αλλιώς, ο κίνδυνος που συνδέεται με τη λειτουργία της αγοράς αυτής 

είναι στην πραγματικότητα ο συστηματικός κίνδυνος των τίτλων των ομολόγων.  

 Οι παράγοντες που καθορίζουν την αξία των χαρτοφυλακίων ομολόγων 

είναι οι παρακάτω: 

1. Η διάρκεια των ομολόγων. Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα προσφέρουν 

υψηλές αποτιμήσεις στις περιόδους που κυριαρχούν προσδοκίες πτώσης 

επιτοκίων, όπως συνέβη στη χώρα μας πριν την είσοδο στο ενιαίο 

ευρωπαϊκό νόμισμα. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές των μακροπρόθεσμων 

ομολόγων είναι υψηλότερες, καθώς οι αποδόσεις στη λήξη τους είναι 

εξαιρετικά υψηλές σε σύγκριση με τα προσφερόμενα επιτόκια και, κατά 

συνέπεια, οι αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων ομολόγων είναι υψηλότερες. 

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των μακροπρόθεσμων ομολόγων 

παρουσιάζουν πτώση, όταν οι προσδοκίες για τα επιτόκια είναι ανοδικές. Σε 

αυτή την περίπτωση οι προβλεπόμενες αποδόσεις των ομολόγων στη λήξη 

τους είναι μικρότερες σε σύγκριση με τα προσφερόμενα επιτόκια, οπότε δεν 

υπάρχει ζήτηση για τίτλους αυτής της μορφής, ενώ, αντίθετα, υπάρχει 

μεγάλη προσφορά τίτλων. Είναι φανερό ότι οι τιμές των μακροπρόθεσμων 

ομολόγων είναι πιο ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων και, 

επομένως, τα χαρτοφυλάκια που περιέχουν τίτλους μακροπρόθεσμους 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο  από αυτά που περιέχουν μεσοπρόθεσμα 

ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα (διάρκειας 1 έως 3 
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ετών) είναι τα λιγότερο ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων, καθώς οι 

τιμές των τίτλων αυτών δεν επηρεάζονται δραματικά από τις ανόδους ή τις 

πτώσεις των επιτοκίων, μια και αυτές δεν λαμβάνουν χώρα, συνήθως, με 

ταχύτητα τέτοια που να επηρεάζει τις αποδόσεις τους. Κατά συνέπεια, τα 

χαρτοφυλάκια που περιέχουν τέτοιους τίτλους αναλαμβάνουν μικρότερο 

κίνδυνο.  

2. Σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Η διαφορά στο είδος του επιτοκίου 

έγκειται στο γεγονός ότι τα μεν σταθερού επιτοκίου ευνοούνται, όταν έχουν 

αποκτηθεί σε περιόδους που τα επιτόκια είναι αυξημένα, καθώς αυτά 

«κλειδώνουν» μεγάλες αποδόσεις στη λήξη τους, ενώ, αντίθετα, τα 

κυμαινόμενου επιτοκίου είναι προτιμότερα σε περιόδους που υπάρχουν 

προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων, οπότε οι τίτλοι αυτοί προσδοκάται ότι θα 

«καρπωθούν» την άνοδο. Κατά συνέπεια, οι αποτιμήσεις των 

χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου 

επιτοκίου αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς που 

περιγράφηκαν παραπάνω.  

3. Φορολογία.  Για τους περισσότερους επενδυτές, κυρίως στο εξωτερικό, η 

φορολόγηση αποτελεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο που επιβαρύνει την 

απόδοση, περισσότερο και από τα κόστη διαχείρισης ή και τον πληθωρισμό. 

Είναι σημαντικό, επομένως, ο επενδυτής να λαμβάνει υπόψη του τη 

φορολογία πριν προχωρήσει στην επενδυτική του απόφαση, χωρίς όμως να 

αποδίδει στον παράγοντα αυτό μεγαλύτερη σημασία από την πραγματική, 

να μην του επιτρέπει να «κυριαρχεί στις επενδυτικές του επιλογές»19. 

Ακριβώς επειδή η φορολόγηση ποικίλει ανάλογα με το προϊόν και τις 

επιλογές του διαχειριστή, είναι σημαντικό ο επενδυτής να αξιολογεί την 

απόδοση του χαρτοφυλακίου του μετά τους φόρους. Σύμφωνα με το Stein 

(1998), διευθυντή του “Parametric Portfolio Associates” στο Σιάτλ των 

Ηνωμένων Πολιτειών, η ενδεικνυόμενη μέθοδος αξιολόγησης 

χαρτοφυλακίου «μετά φόρων» είναι ο επενδυτής να συνυπολογίζει την 

απόδοση, τη μερισματική απόδοση, τον ποσοστιαίο φόρο που αντιστοιχεί 

                                                 
19 “Measuring and Evaluating Portfolio Performance After Taxes”, David Stein, The Journal of 
Portfolio Management, Winter 1998, σελ. 117 
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στα κεφαλαιακά κέρδη και τα πραγματικά κεφαλαιακά κέρδη, πιστεύοντας 

ότι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει να συμπεριλάβει όλους τους σημαντικούς  

 παράγοντες. Για την ελληνική πραγματικότητα, τώρα, αυτός δεν είναι 

 καθοριστικός παράγοντας, μια και οι περισσότερες αξίες που 

 περιλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων δεν 

 φορολογούνται, γεγονός που διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης, ενώ 

 ακόμη και για αυτές που φορολογούνται δεν είναι δυνατή η λεπτομερής 

 ενημέρωση, οπότε δεν έχει νόημα η συνεκτίμηση του συγκεκριμένου 

 παράγοντα ως πραγματικά σημαντικού.  

4. Διαχειριστικά έξοδα και προμήθειες. Τα διαχειριστικά έξοδα και οι 

προμήθειες των ΑΕΔΑΚ είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην απόδοση 

ενός χαρτοφυλακίου, αλλά ποικίλουν ανάλογα με το διαχειριστή, ακόμη και  

 τον πελάτη (υπάρχουν εξαιρετικά επιθυμητοί πελάτες, στους οποίους οι 

 ΑΕΔΑΚ επιλέγουν να κάνουν σημαντικές εκπτώσεις), ενώ υπάρχουν 

 ΑΕΔΑΚ που δεν εισπράττουν έξοδα και προμήθειες κατά τη διάθεση 

 των αμοιβαίων κεφαλαίων ή και κατά την εξαγορά, στα πλαίσια της 

 πολιτικής πωλήσεων και προώθησης των προϊόντων αυτών. Ιδιαίτερα 

 κατά τη διάρκεια της  προηγούμενης χρονιάς, περίοδο κατά την οποία έγινε 

 μεγάλη προσπάθεια από τις εταιρίες διαχείρισης να μεταφερθούν τα 

 κεφάλαια από τα «κλειστού τύπου» αμοιβαία στα «ανοιχτού τύπου», η 

 τιμολογιακή πολιτική ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρη προς τους πελάτες τους 

 και περιελάμβανε ολικές εκπτώσεις στις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.  
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ΙV. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
IV,1. Μεθοδολογία. 

 

 Στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου  έγινε αναφορά στη χρήση δεικτών 

κατά την αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίοι 

λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο όσο και τις 

προσδοκώμενες αποδόσεις. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν 

κάποιες βασικές έννοιες, οι οποίες θα αποτελέσουν τα εργαλεία της μελέτης αυτής. 

 Έτσι, καταρχήν, η έννοια απόδοση σημαίνει «τη διαφορά που προκύπτει 

μεταξύ της αρχικής αξίας του χρησιμοποιημένου κεφαλαίου και του τελικά 

διαμορφούμενου αποτελέσματος της επένδυσης»20 και εκφράζεται από τον τύπο: 

(4.1) {Rt = (NAVt – NAVt-1 + Dt)/ NAVt-1}.  

Η απόδοση μιας επένδυσης μπορεί να εκφράζεται με τη μορφή του τόκου, ο οποίος 

ορίζεται ως «η τιμή που καταβάλλει κάποιος φορέας, για να κάνει χρήση των 

κεφαλαίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα»21. Η υπεραξία είναι η διαφορά που 

προκύπτει από την αξία πώλησης, αν αφαιρέσουμε από αυτήν την αξία απόκτησης 

του προϊόντος και είναι ακριβώς ο όρος που εκφράζει τη διαδικασία, με την οποία 

αποκομίζει την απόδοση της επένδυσής του ο κάτοχος μεριδίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Τέλος, το μέρισμα είναι το ποσό που διανέμεται «από τον εκδότη ενός 

χρεογράφου ως συμμετοχή στα κέρδη της επιχείρησης»22, ποσό το οποίο στην 

περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων λειτουργεί προσθετικά στην αξία του 

μεριδίου και αποδίδεται στον επενδυτή ως μέρος της συνολικής υπεραξίας που 

αποκομίζει.   

 Μία άλλη έννοια είναι ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος μιας επένδυσης, ο 

οποίος συνδέεται με παράγοντες, όπως οι αξίες στις οποίες επιλέγει να επενδύσει ο 

διαχειριστής του χαρτοφυλακίου, που για τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια πρέπει 

να είναι κυρίως ομόλογα. Εκδότης των ομολόγων μπορεί να είναι το ελληνικό 

δημόσιο ή άλλοι κρατικοί οργανισμοί (ελληνικοί ή άλλων χωρών), ακόμη ιδιωτικές 
                                                 
20 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 
21 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
22 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
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επιχειρήσεις (ελληνικές ή άλλων χωρών). Ανάλογος, λοιπόν, με τη μορφή του 

ομολόγου είναι ο κίνδυνος  που αναλαμβάνεται,  ο οποίος  είναι  μεγαλύτερος  στα  

εταιρικά ομόλογα, όπως είναι φανερό, μια και συνδέεται με τις εταιρίες-εκδότες, τα  

χρηματοοικονομικά τους στοιχεία και τους κινδύνους που σχετίζονται με τον κλάδο 

δραστηριοποίησης και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον των χωρών στις 

οποίες δραστηριοποιούνται. Μία μορφή κινδύνου με άλλα λόγια είναι ο κίνδυνος 

φερεγγυότητας, που «μετρά την πιθανότητα αθέτησης της υπόσχεσης του εκδότη 

(ότι θα πραγματοποιεί τις παροδικές πληρωμές που απαιτούνται και στη λήξη του 

χρεογράφου θα αποπληρώσει την ονομαστική αξία)»23, κίνδυνος ο οποίος 

αξιολογείται από ιδιωτικές εταιρίες διαβάθμισης του κινδύνου, όπως η Standard & 

Poors ή η Moody’s. Η διακύμανση των επιτοκίων είναι μία άλλη μορφή κινδύνου 

που συνδέεται με την αγορά των ομολόγων, καθώς «επιδρά στην απόδοση των 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Νέα, υψηλότερα επιτόκια πιθανόν να οδηγήσουν σε μείωση 

της τιμής παλαιών ομολόγων και αντίστροφα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια 

μέχρι τη λήξη μιας ομολογίας τόσο πιο έντονη θα είναι η μεταβολή της αξίας της, 

όταν μεταβληθούν τα επιτόκια και αντίστροφα»24.   

 Υπάρχουν πολλοί δείκτες για τη μέτρηση του κινδύνου, όπως, α) η τυπική  

απόκλιση, η οποία εκφράζει το συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και δίνεται 
μαθηματικά από τον τύπο:  
(4.2) (σi = √{Σ[rki – E(rk)]²}/ (n – 1),  
                 i=1 
β) ο συστηματικός κίνδυνος, ο συντελεστής b (beta) της επένδυσης, που δίνεται 
μαθηματικά από τον τύπο: 
(4.3) (bi = COV(rm, ri) /σm ²),  
ενώ ο βαθμός κινδύνου ανά μονάδα απόδοσης εκφράζεται από το συντελεστή 
μεταβλητότητας (CV), ο οποίος δίνεται μαθηματικά από τον τύπο: 
(4.4) (CV = σ / Ε(r)).  

Με αυτό τον τρόπο μετράμε τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,  ανά μονάδα απόδοσης.  

   Συνοψίζοντας τα παραπάνω, λοιπόν, η παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνει 

όλες τις παραπάνω μεταβλητές, ενώ επιλέγεται να ληφθούν υπόψη μόνο οι καθαρές 

τιμές των μεριδίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα βασίζεται στις 

                                                 
23 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 
24 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
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επενδυτικές επιλογές του διαχειριστή και όχι στην τιμολογιακή πολιτική της 

εταιρίας διαχείρισης. Ως εργαλεία σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούνται, επίσης, 

χρηματοοικονομικοί δείκτες,  οι  οποίοι  αναφέρθηκαν  και  σε προηγούμενο σημείο 

της παρούσας μελέτης και περιγράφονται στη συνέχεια διεξοδικά, καθώς 

αποτελούν  τα  σημαντικότερα  μέσα  για  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  της 

αξιολόγησης των υπό εξέταση προϊόντων. Τέτοιος είναι ο δείκτης  του  

Treynor(1965),   

(4.5) (Ti  = E(ri)–rmk / bi) 
 και ο δείκτης του Sharpe(1966),  
(4.6) (Si = E(ri)–rmk / σi). 

  Ο δείκτης του Treynor, (εξίσωση 4.5), λαμβάνει υπόψη του την 

προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσης αφαιρώντας το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου και στον παρονομαστή του κλάσματος τοποθετεί το συστηματικό κίνδυνο 

ή κίνδυνο αγοράς (beta). Με τον όρο συστηματικός κίνδυνος εννοούμε τον κίνδυνο 

«που συνδέεται με το περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν τα χρηματοπιστωτικά 

εργαλεία»25. Ο ερευνητής επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο να αξιολογεί την 

επένδυση τόσο σε σχέση με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (στην περίπτωση που 

εξετάζουμε το επιτόκιο του 3μηνου ΕΓΕΔ) όσο σε σχέση και με την ίδια την αγορά, 

ώστε να εξάγει ασφαλέστερα συμπεράσματα για την απόδοση της επένδυσης σε 

συνδυασμό με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και τον κίνδυνο της αγοράς.    

 Σύμφωνα με το δείκτη του Treynor ισχύει καταρχήν η παραδοχή ότι ένα 

χαρτοφυλάκιο έχει επιτύχει καλή διαφοροποίηση των επενδυτικών του επιλογών, 

με συνέπεια την ελαχιστοποίηση του μη συστηματικού κινδύνου. Έτσι, το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο συστηματικό κίνδυνο και γι’ αυτό το λόγο 

επιλέγεται ο συντελεστής beta. Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης του 

Treynor τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση ανά μονάδα κινδύνου. 

 Ο δείκτης του Sharpe, (εξίσωση 4.6), συνυπολογίζει τα ίδια δεδομένα, μόνο 

που στον παρονομαστή αντί του beta τοποθετεί την τυπική απόκλιση των αξιών του 

επιλεγμένου χαρτοφυλακίου, με άλλα λόγια, λαμβάνει υπόψη του το συνολικό  

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή της τυπικής απόκλισης 

τόσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση που παίρνει η καθημερινή τιμή της αξίας, ή στη 

συγκεκριμένη περίπτωση του χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων, από τη μέση 
                                                 
25 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
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τιμή τάσης για τη συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι, κατά τη σύγκριση δύο 

χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων, αυτό στο οποίο κατά την αξιολόγηση 

λαμβάνει μεγαλύτερη  τιμή ο  δείκτης  Sharpe  επιτυγχάνει  μεγαλύτερες  αποδόσεις 

ανά μονάδα κινδύνου. 

 «Σε χαρτοφυλάκια με πολύ καλά διαφοροποιημένες επενδύσεις οι δείκτες 

του Sharpe και του Treynor έχουν παρόμοια αποτελέσματα. Η τυχόν διαφωνία τους 

αποδεικνύει ότι το προς εξέταση χαρτοφυλάκιο δεν έχει την κατάλληλη 

διαφοροποίηση»26.  

 Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να αξιολογηθούν 

τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού που προσφέρονται στην Ελλάδα 

από τους Διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων με κριτήριο τις αποδόσεις που 

προσφέρουν στους επενδυτές που τα επιλέγουν σε συνδυασμό με τον κίνδυνο που 

είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας μία επιπλέον 

μεταβλητή που απαιτείται είναι η απόδοση του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο οποίος αποτελεί τον «καθρέπτη» του 

χαρτοφυλακίου της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα και είναι ένας δείκτης που 

εκφράζει υψηλό βαθμό κινδύνου, καθώς οι μετοχές είναι αξίες που φέρουν το 

μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο σε σύγκριση με τα ομόλογα και τα διάφορα άλλα 

χρεόγραφα. Η τιμή των μετοχών παρουσιάζει διακυμάνσεις πολλές φορές βίαιες, 

διότι οι μετοχές χαρακτηρίζονται από υψηλό συστηματικό αλλά και μη 

συστηματικό κίνδυνο.  

 

IV,2. Τεχνικές Αξιολόγησης27. 

 

 Για την εξαγωγή  των αποτελεσμάτων της έρευνας υπολογίσθηκε καταρχήν 

η απόδοση των χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων, (εξίσωση 4.1), ενώ ο 

κίνδυνος εκφράσθηκε από τους τύπους της τυπικής απόκλισης, (εξίσωση 4.2), και 

του beta, (εξίσωση 4.3).   

                                                 
26 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 
27 “Performance or Mutual Funds”,  Ath. Noulas, J. Papanastasiou, J. Lazaridis, University of 
Macedonia, Thessaloniki, Greece, Managerial Finance, 2005, σελ. 101-111  
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 Πιο αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου (τυπική απόκλιση) υπολογίσαμε τη σχέση μεταξύ κινδύνου και 

απόδοσης με τη βοήθεια του δείκτη του Sharpe, (εξίσωση 4.2). Όσο μεγαλύτερη η 

τιμή του δείκτη τόσο πιο αποδοτικό το χαρτοφυλάκιο. Η τιμή του δείκτη στη 

συνέχεια συγκρίθηκε με μία ανάλογη μέτρηση για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς,  

 (4.7) (Sm = E(rm)–rmk / σm). 

Η σύγκριση των δύο τύπων επιτρέπει να διαπιστώσει ο ερευνητής αν το 

χαρτοφυλάκιο του Α/Κ είχε απόδοση καλύτερη, ίδια ή χειρότερη από αυτήν του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

 Από την άλλη πλευρά, αν ληφθεί υπόψη ο συστηματικός κίνδυνος, η 

εξίσωση περιλαμβάνει την απόδοση του χαρτοφυλακίου, (εξίσωση 4.1), και το beta 

του χαρτοφυλακίου. Με το δεδομένο ότι ο δείκτης του Treynor, (εξίσωση 4.5), 

μετράει τη διαφορά απόδοσης χαρτοφυλακίου και επιτοκίου μηδενικού κινδύνου 

διαιρεμένη με το συστηματικό κίνδυνο, όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του τύπου τόσο 

αποδοτικότερο είναι το χαρτοφυλάκιο. Η τιμή του δείκτη, επίσης, συγκρίθηκε με 

την ανάλογη, που εκφράζει την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, 

 (4.8) (Tm = E(rm)–rmk ),  

ώστε να φανεί αν η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη 

από την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς.  

  Τα εργαλεία που περιγράφηκαν παραπάνω είναι χρήσιμα για το διαχειριστή 

και για το μελετητή της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων, τόσο των μετοχικών 

όσο και των ομολογιακών, τα οποία είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας. Είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι κανένα από τα εργαλεία της 

ανάλυσης  δεν εξασφαλίζει από μόνο του σιγουριά στο διαχειριστή ή στον ερευνητή 

για την ορθότητα των επιλογών ή της αξιολόγησης28. 

 

IV,3. Δεδομένα. 

 Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στην καταγραφή των ημερήσιων αποδόσεων 

των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού κατά την περίοδο 2001-2005 

και, στη συνέχεια, μέσω αυτών των δεδομένων, στον υπολογισμό της 3μηνης 

απόδοσής τους, η οποία αποτέλεσε τη βάση του μοντέλου αξιολόγησης.  
                                                 
28 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  Σεμινάριο Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
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  Κατά την περίοδο αυτή τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια παρουσίασαν 

σημαντική άνοδο, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο της παρούσας 

μελέτης, ενώ οι τιμές των ομολόγων έφτασαν σε ιστορικά υψηλά σημεία 

καθιστώντας τα ομολόγα εξαιρετικά ελκυστική επενδυτική επιλογή. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 35 προϊόντα την 01.01.2001,  ενώ κατέληξε  στο  τέλος  της  υπό   

εξέταση περιόδου, 31.12.2005, να αποτελείται από 32 προϊόντα, κάποια από τα 

οποία με διαφορετική ονομασία από την αρχική τους, καθώς κατά τη διάρκεια 

αυτών των χρόνων κάποια αμοιβαία κεφάλαια συγχωνεύθηκαν ή άλλαξαν όνομα 

(στα πλαίσια της κινητικότητας στο χώρο των Τραπεζών και των τραπεζικών 

ομίλων γενικότερα, η  οποία  χαρακτηρίσθηκε   από  συγχωνεύσεις,  εξαγορές  και  

απορροφήσεις). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής κάποια αμοιβαία 

κεφάλαια καταργήθηκαν,  ενώ  άλλα   ξεκίνησαν  να  λειτουργούν  ακόμη και μέσα 

στο 2005. Παρά το γεγονός ότι τα αμοιβαία κεφάλαια με βραχυχρόνια διάρκεια 

ζωής παρουσιάζονται ως τμήμα του δείγματος και οι τιμές των μεταβλητών που 

συνδέονται με αυτά περιλαμβάνονται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της 

έρευνάς, αυτές οι τιμές δεν είναι συγκρίσιμες, ακριβώς λόγω της μικρής διάρκειας 

ζωής τους, και γι’ αυτό το λόγο δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου σχολιασμού. 

 Η ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο διαχειριστής δεν αναφέρονται 

στο μοντέλο, οπότε για τα προϊόντα του δείγματος αντί της ονομασίας τους 

προτιμήθηκε ένας αύξων αριθμός, ο οποίος συνδέθηκε με το συγκεκριμένο 

αμοιβαίο και διατηρήθηκε ακόμη και μετά τις μεταβολές που υπέστη μέρος του 

δείγματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αύξουσα αρίθμηση να διατηρηθεί και στον 

τελικό πίνακα να φτάνει έως το 40, ενώ τα εξεταζόμενα αμοιβαία κεφάλαια  στις 

31.12.2005 είναι μόνο 32. Άλλες μεταβλητές που υπεισέρχονται στην έρευνα είναι 

το επιτόκιο του 3μηνου ΕΓΕΔ, το οποίο αντιπροσωπεύει το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου (κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών οι εκδόσεις ΕΓΕΔ δεν ήταν πάντα 

τακτικές, για το λόγο αυτό, όταν δεν υπήρχε πρόσφατη έκδοση, ως επιτόκιο 

μηδενικού κινδύνου διατηρούνταν αυτό της πιο κοντινής προς την ημερομηνία που 

εξετάζονταν έκδοσης) καθώς και η 3μηνη απόδοση του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς. 

  

 

 59



V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 
V,1. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 

 Το τελικό δείγμα περιλαμβάνει 40 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

δραστηριοποιήθηκαν κατά την πενταετία που εξετάζεται, κάποια από αυτά 

καταργήθηκαν την τελευταία τριετία, ενώ άλλα ξεκίνησαν ακόμη και μέσα στο 

2005. 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 

Εσωτερικού που προσφέρονται στην ελληνική αγορά στις 31.12.2005 ταξινομημένα 

σύμφωνα με το Καθαρό Ενεργητικό τους. Σε αυτό τον πίνακα αναφέρεται και η 

ονομασία των αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά στη συνέχεια για τη διαδικασία της 

αξιολόγησης η ονομασία αντικαταστάθηκε από έναν αριθμό, ενώ δεν διατηρήθηκε 

η ίδια αύξουσα αρίθμηση των δεδομένων του δείγματος.  

 Από αυτό τον πίνακα γίνεται καταρχήν φανερό ότι το ενεργητικό των 

αμοιβαίων κεφαλαίων αυτής της μορφής είναι εξαιρετικά αξιόλογο, καθώς, για 

παράδειγμα, το προϊόν που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, το Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο “Eurobank Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού”, συγκεντρώνει ένα 

ενεργητικό της τάξης των €1.764.669.935,92, ενώ συνολικά οι διαχειριστές των 

προϊόντων αυτών διαχειρίζονται ποσά που ξεπερνούν τα €5.000.000.000. Έτσι,  

αποτυπώνεται η στροφή των επενδυτών προς τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια 

που αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της παρούσας μελέτης, ως αποτέλεσμα 

της κρίσης των χρηματιστηριακών αγορών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Είναι πλέον 

φανερό ότι τα προϊόντα που εξετάζονται στην εργασία αυτή αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα στην αγορά χρήματος.  
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Πίνακας 1 Ταξινόμηση Α/Κ σύμφωνα με το Κ. Ενεργητικό έτους 2005  

Α/Α Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό 

1
EUROBANK Bond Fund Ομολογιακό 
Εσωτερικού 1.764.669.935,92

2 ALPHA Ομολογιακό Εσωτερικού 627.261.392,99

3
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό 
Εσωτερικού 594.745.309,03

4 ΔΗΛΟΣ (Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.) 479.719.165,46

5
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών 
Εισοδήματος - Ομολ. Εσ. 320.310.412,12

6
ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών 
Εσωτερικού 235.571.092,00

7
Α/Κ ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ομολογιών 
Εσωτ.) 150.771.567,36

8 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 123.037.976,88

9
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Ομολόγων 
Εσωτερικού 82.338.185,14

10
INTERAMERICAN Μικτής Απόδοσης 
Ομολογιακό Εσωτερικού 81.485.679,27

11 ΑΑΑΒ Α.Κ. Ομολογιών Εσωτερικού 66.632.942,09

12
Α/Κ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
(Ομολογιών Εσωτ.) 59.711.157,24

13 ALICO Ομολογιών Εσωτερικού 53.325.815,50

14 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ομολογιακό Εσωτ. 49.646.619,91

15
ALPHA TRUST (Εισοδήματος Ομολογιών 
Εσωτ.) 47.827.600,11

16 CitiFund Ομολογιών Εσωτερικού   44.615.050,44  

17 HSBC Εισοδήματος (Ομολογιών Εσωτ.) 36.057.641,69

18 INTERNATIONAL (Ομολογιακό Εσωτ.) 31.492.308,57

19
NOVABANK Value Plus Α/Κ Ομολόγων 
Εσωτερικού 29.069.162,20

20
ΑΑΑΒ Α.Κ. Εισοδήματος & Ομολογιών 
Εσωτερικού 24.168.745,46

21
METROLIFE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών 
Εσωτερικού 21.536.159,00

22 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού 11.404.817,71

23
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Εισοδήματος 
Ομολογιακό Εσωτ.) 10.779.012,79

24 PROBANK Ομολογιακό Εσωτερικού 8.540.303,75

25 Π&Κ Ομολογιών Εσωτερικού 6.521.498,15

26 ΑΤΤΙΚΗΣ Ομολογιών Εσωτερικού 4.755.756,79

27
ΩΜΕΓΑ INCOME Α/Κ Ομολογιακό 
Εσωτερικού 4.744.713,63

28 ΛΑΪΚΗ Ομολογιών Εσωτερικού 4.007.479,11

29 ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ Ομολογιακό Εσωτερικού 3.629.884,00

30

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND 
Ομολογιακό Εσωτερικού 3.424.698,33

31 Εγνατία ΜΥΚΗΝΑΙ (Ομολογιών Εσωτ.) 3.022.804,57

32 BETA Ομολογιακό Εσωτερικού 1.584.670,39  
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 Τα αμοιβαία κεφάλαια του δείγματος παρουσίασαν σωρευτικά κατά τη 

διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται θετικές αποδόσεις, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2, ενώ κάποια από αυτά παρουσίασαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Πιο 

αναλυτικά, το 12,5% του δείγματος είχε αποδόσεις πάνω από το 100% του 

επενδυμένου κεφαλαίου (το καλύτερο είχε απόδοση 142%), ενώ και το 25% έδωσε 

στους επενδυτές αποδόσεις πολύ κοντά στο 100%. Από τα υπόλοιπα αμοιβαία που 

εξετάστηκαν, τα δέκα (25% του δείγματος) παρουσίασαν αποδόσεις ανάμεσα στο 

50% και στο 80%, ενώ τα υπόλοιπα, αν και παρουσίασαν μικρότερες αποδόσεις, 

ωστόσο είχαν αποδόσεις σημαντικά μεγαλύτερες του Γενικού Δείκτη, ο οποίος 

κατά την πενταετία αυτή παρουσίασε σωρευτικά αρνητική απόδοση, παρά το 

γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια η χρηματιστηριακή αγορά κινήθηκε θετικά και 

ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α.Α. έφτασε πια σε αρκετά υψηλές τιμές, όπως θα φανεί 

στη συνέχεια.  

 Αν ήθελε κάποιος να σχολιάσει τον κίνδυνο που ανέλαβαν οι διαχειριστές 

των προϊόντων που μελετήθηκαν, θα μπορούσε να πει ότι από τον Πίνακα 2 γίνεται 

φανερό ότι ο συνολικός κίνδυνος των χαρτοφυλακίων που εξετάστηκαν παίρνει 

τιμές που κυμαίνονται από 0,70 έως 1,56 περίπου, τιμές που δείχνουν ότι οι 

διαχειριστές είχαν ως κριτήριο τον περιορισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου, 

αλλά ταυτόχρονα προσδοκούσαν υψηλές αποδόσεις, ώστε να κάνουν τα προϊόντα 

τους πιο ελκυστικά για τους επενδυτές. Από το συνολικό δείγμα για το 70% η 

τυπική απόκλιση (ο συνολικός κίνδυνος των χαρτοφυλακίων) παρουσιάζει τιμές 

πάνω από τη μονάδα ή πολύ κοντά στη μονάδα. Τη μεγαλύτερη τιμή ο δείκτης της 

τυπικής απόκλισης (1,5628) παίρνει για το αμοιβαίο κεφάλαιο 23, το οποίο 

παρουσίασε στην πενταετία που εξετάζεται σωρευτική απόδοση μόλις 3%, γεγονός 

που συνάδει με την επιλογή του διαχειριστή για την ανάληψη ελάχιστου κίνδυνου. 

Αντίθετα, τη μικρότερη τιμή ο δείκτης παίρνει για το αμοιβαίο κεφάλαιο 24 

(0,6695), το οποίο παρουσίασε σωρευτική απόδοση 49%, σημαντικά καλύτερη του 

προηγούμενου, που περιελάμβανε ένα χαρτοφυλάκιο με ελάχιστο κίνδυνο, αλλά και 

ελάχιστη απόδοση, χωρίς όμως να είναι αρκετά υψηλή, ώστε να το τοποθετεί στα 

καλύτερα σε απόδοση αμοιβαία της κατηγορίας. Από τις τιμές της τυπικής 

απόκλισης στον πίνακα  γίνεται φανερό, επίσης, ότι  για τα 10 προϊόντα, το 25% 

του δείγματος, παίρνει τιμές πάνω από 1,20, ενώ οι τιμές διατηρούνται πάνω από τη 

μονάδα για το 23% και κυμαίνονται από 0,70 έως 0,96 για τα υπόλοιπα αμοιβαία 

κεφάλαια.   
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 Πίνακας 2 Επιμέρους Μεταβλητές και Δείκτες Αξιολόγησης  
                     για την Περίοδο 2001-2005 
 
Α/Α E(ri) σi bi CVi Ti Si

1 0,3472 0,8008 0,8812 2,3064 -0,40 -0,44
2 0,8955 1,1019 0,0598 1,2305 3,27 0,18
3 0,9308 1,0600 1,9902 1,1387 0,12 0,22
4 0,8645 0,8307 0,1667 0,9609 0,99 0,20
5 0,7355 0,9053 0,1621 1,2309 0,22 0,04
6 1,030 0,7740 0,6762 0,7514 0,49 0,43
7 1,1490 1,3402 0,7213 1,1664 0,62 0,34
8 0,5015 0,8649 0,1171 1,7245 -1,70 -0,23
9 0,5645 0,6166 -0,2676 1,0924 0,51 -0,22

10 0,9715 0,8736 0,2234 0,8993 1,22 0,31
11 1,420 1,2972 3,2078 0,9135 0,22 0,56
12 0,8580 1,1720 0,1533 1,3660 1,03 0,13
13 0,630 0,9454 -0,2953 1,5007 0,24 -0,07
14 1,1164 1,3743 0,8896 1,2311 0,47 0,30
15 0,7875 1,3311 0,5509 1,6903 0,16 0,07
16 0,8570 1,1118 0,2130 1,2973 0,74 0,14
17 0,390 1,2791 0,7837 3,2798 -0,40 -0,24
18 0,8755 1,0999 0,3712 1,2563 0,47 0,16
19 0,9275 1,2955 0,2349 1,3968 0,97 0,18
20 0,5880 0,7643 0,2247 1,2999 -0,50 -0,15
21 0,7460 1,0943 0,9955 1,4669 0,05 0,04
22 0,7980 1,1926 0,1270 1,4945 0,77 0,08
23 0,0330 1,5628 3,4899 47,3584 -0,19 -0,43
24 0,490 0,6695 0,3961 1,3677 -0,53 -0,31
25 0,623 0,6912 0,6020 1,1104 -0,13 -0,11
26 0,669 1,3725 0,7635 2,0516 -0,04 -0,02
27 0,745 0,8296 0,3414 1,1135 0,13 0,05
28 0,5365 0,8472 0,3277 1,5790 -0,50 -0,19
29 0,5670 0,8492 -0,2267 1,4977 0,59 -0,16
30 0,9725 1,0834 1,3062 1,1141 0,21 0,25
31 0,4665 0,7172 -0,0897 1,5374 2,60 -0,33
32 0,9345 1,2300 0,9444 1,3162 0,25 0,19
33 0,6725 1,0967 0,2976 1,6308 -0,09 -0,03
34 0,7220 1,4222 0,5995 1,9697 0,04 0,02
35 0,6810 1,1075 1,5608 1,6263 -0,01 -0,02
36 1,1640 1,3227 4,2066 1,1363 0,11 0,35
37 0,1790 1,0563 -1,1440 5,9009 0,46 -0,49
39 0,0725 0,9575 -9,3681 13,2066 0,07 -0,66
40 -0,0007 0,0067 5,9088 -9,2981 -0,12 -103,95

 Γ.Δ. -0,0186 0,2520 -13,5151 -0,72 -2,85  
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 Σε ό,τι αφορά το συστηματικό κίνδυνο, διαπιστώνεται ότι τα συμπεράσματα 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, όπως και οι τιμές του δείκτη για την πλειοψηφία 

των αμοιβαίων κεφαλαίων του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, για τα αμοιβαία 23 

και 24, τα οποία αναφέρθηκαν και προηγουμένως, ο δείκτης beta παίρνει όντως 

ανάλογες τιμές, αρκετά υψηλή (3,4899) για το αμοιβαίο 23, το οποίο φαίνεται να 

αναλαμβάνει κίνδυνο σημαντικά μεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς, ενώ η τιμή του 

beta είναι σημαντικά χαμηλότερη για το 24 (0,3961), χωρίς όμως αυτή τη φορά να 

είναι αυτή η χαμηλότερη τιμή του πίνακα. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου 

23 φαίνεται να προτιμάει επιλογές με σημαντικά υψηλό κίνδυνο, οι οποίες δεν του 

αποδίδουν, όμως, τις ανάλογες αποδόσεις. Την υψηλότερη τιμή ο δείκτης beta 

παίρνει για το αμοιβαίο κεφάλαιο 40 (5,9088), που ξεκίνησε μέσα στο 2005 και, 

επομένως, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού στην παρούσα φάση, και το 

αμοιβαίο κεφάλαιο  36 (4,2066), το οποίο είχε διάρκεια ζωής μόλις 3 από τα 5 

χρόνια της υπό εξέταση περιόδου. Παρόλα αυτά μπορεί με ασφάλεια να ειπωθεί 

ότι, μια και το τελευταίο προσφέρεται στην αγορά τουλάχιστον 3 χρόνια, είναι σε 

θέση ο μελετητής να συμπεράνει ότι η επιλογή του διαχειριστή είχε ως αποτέλεσμα 

σημαντικές σωρευτικές αποδόσεις για τους επενδυτές που φτάνουν στο 116%. 

Υψηλό beta παρουσιάζουν τα επτά από τα αμοιβαία, ποσοστό 17,5%, για τα οποία 

ο δείκτης beta παίρνει τιμές πάνω από τη μονάδα ή πολύ κοντά στη μονάδα. Για το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ο συγκεκριμένος δείκτης παίρνει τιμές κάτω από 

το 0,50, ενώ για το 20% οι τιμές κυμαίνονται από 0,50 έως 0,90.  

 Όπως είναι γνωστό, ο δείκτης beta εκφράζει το συστηματικό κίνδυνο, τον 

κίνδυνο της αγοράς, και, όταν παίρνει υψηλή τιμή, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το 

χαρτοφυλάκιο είναι ανάλογος ή και μεγαλύτερος από τον κίνδυνο της αγοράς, 

χαρακτηριστικό που δεν συμφωνεί με τη γενικότερη εικόνα για τα ομολογιακά 

αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία επενδύουν κατά κύριο λόγο σε αξίες με 

χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά των μετοχών. Το γεγονός ότι για το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ο δείκτης παρουσιάζει τιμές κάτω από το 0,50 

καταδεικνύει ακριβώς την επιλογή της πλειοψηφίας των διαχειριστών να 

καταρτίσουν χαρτοφυλάκια που αναλαμβάνουν κίνδυνο σημαντικά μικρότερο από 

αυτό της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία άλλωστε ενοχοποιήθηκε τόσο πολύ 

την εξεταζόμενη περίοδο.       

 Ο συνδυασμός κινδύνου-απόδοσης εκφράζεται καλύτερα από το 

συντελεστή μεταβλητότητας (coefficient of variation), (CVi), ο οποίος αποτελεί μια 
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ακόμη από τις μεταβλητές του Πίνακα 2. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 23, για 

παράδειγμα, στο οποίο έγινε αναφορά σε προηγούμενο σημείο του παρόντος 

κεφαλαίου, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό συντελεστή μεταβλητότητας, 

γεγονός που εκφράζει αναμφισβήτητα αυτό που σημειώθηκε νωρίτερα για τις 

επιλογές του διαχειριστή, ο οποίος περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό του αξίες με 

σημαντικό αναλαμβανόμενο κίνδυνο και μικρές αποδόσεις. Αντίθετα, για το 

αμοιβαίο κεφάλαιο με τις μεγαλύτερες αποδόσεις, το αμοιβαίο 36 (απόδοση 116%), 

ο συντελεστής μεταβλητότητας παίρνει τιμή πολύ κοντά στο Μέσο Όρο (1,1363), 

τιμή που δικαιώνει τα προηγούμενα σχόλια για την επιτυχία των επιλογών του 

διαχειριστή, ο οποίος επέλεξε ένα χαρτοφυλάκιο με περιορισμένο κίνδυνο και 

σημαντική απόδοση.  

 Ο συντελεστής μεταβλητότητας για τα αμοιβαία κεφάλαια της παρούσας 

έρευνας κατά την περίοδο 2001-2005 αποκτά τιμές που κυμαίνονται κυρίως από 

0,90 έως 1,50, ενώ για κάποια αμοιβαία αποκτά και μεγαλύτερη τιμή. Έτσι, για το 

55% του δείγματος ο δείκτης φτάνει μέχρι 1,50, ενώ για 5 από τα αμοιβαία (20%) 

πλησιάζει το 2. Πολύ χαμηλό συντελεστή μεταβλητότητας (0,7514) παρουσιάζει 

μόνο ένα αμοιβαίο, το προϊόν 6, το οποίο, αν συγκριθούν όλες οι μεταβλητές του 

πίνακα που το αφορούν, χαρακτηρίζεται από τιμές εξίσου χαμηλές σε όλες τις 

παραμέτρους, όπως ο δείκτης της τυπικής απόκλισης (0,7740) και ο δείκτης beta 

(0,1667), που είναι από τις χαμηλότερες τιμές του πίνακα, ενώ ταυτόχρονα δίνει 

αποδόσεις στην πενταετία μεγαλύτερες του 100% (πιο συγκεκριμένα, 103%). 

Συντελεστή μεταβλητότητας μεγαλύτερο του 2 παρουσιάζουν δύο αμοιβαία 

κεφάλαια, το 1 (τιμή 2,3064) και το 17 (τιμή 3,2798), τα οποία χαρακτηρίζονται 

ταυτόχρονα από παρόμοιες τιμές των δεικτών κινδύνου, ενώ παρουσιάζουν και 

αποδόσεις με πολύ κοντινές τιμές (34,72% και 39% αντίστοιχα).  

 Για την αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκαν ως 

εργαλεία, εκτός από τις μεταβλητές οι οποίες σχολιάσθηκαν παραπάνω, και οι 

δείκτες του Treynor (Τ) και του Sharpe (S). Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο της μελέτης, οι τιμές των δεικτών αυτών πρέπει να είναι παρόμοιες για το 

ίδιο χαρτοφυλάκιο, ενώ οι σημαντικές διαφορές οφείλονται στη μη σωστή 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Επίσης, όσο υψηλότερες είναι οι τιμές των 

δεικτών αυτών τόσο πιο αποδοτικό χαρακτηρίζεται το χαρτοφυλάκιο.  

 Έτσι, ο Πίνακας 2 μπορεί να διαβασθεί ως προς αυτές τις δύο μεταβλητές με 

δύο τρόπους. Κατά πρώτο λόγο, λοιπόν, πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι 
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πολλά από τα αμοιβαία κεφάλαια παρουσιάζουν διαφορές ως προς τις τιμές των 

δεικτών αυτών, και μάλιστα φαίνεται να αποτελούν ένα αξιόλογο τμήμα του 

δείγματος. Τα 15 από τα αμοιβαία κεφάλαια (ποσοστό 37%) παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές στις τιμές των δεικτών T και S, χαρακτηριστικό που 

παρατηρήθηκε και σε άλλες παρόμοιες μελέτες, όπως αυτή του Π. Αρτίκη (2001). 

Κατά συνέπεια, κατά την ταξινόμηση των αντικειμένων της έρευνας σύμφωνα με 

αυτούς τους δείκτες θα υπάρχουν κάποιες διαφορές, οι οποίες διαφοροποιούν 

ελαφρά και την εικόνα της αγοράς.  

  Οι τιμές των δεικτών αυτών, τώρα, αποδίδουν ακριβώς αυτή τη σχέση 

κινδύνου-απόδοσης που αποτέλεσε το στόχο αυτής της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, 

για το 7,5% των αμοιβαίων του πίνακα η τιμή του δείκτη του Treynor είναι υψηλή, 

επομένως, τα χαρτοφυλάκιά τους είναι πιο αποδοτικά από των υπολοίπων ως προς 

αυτό το κριτήριο. Για ένα ακόμη η τιμή του δείκτη φτάνει το 2,60 (αμοιβαίο 31), το 

οποίο παρουσιάζει και εξαιρετικά χαμηλό δείκτη beta (-0,0897), δηλαδή ο 

αναλαμβανόμενος κίνδυνος του χαρτοφυλακίου είναι πολύ μικρότερος από τον 

κίνδυνο της αγοράς, ενώ ο συνολικός κίνδυνος (τυπική απόκλιση) του 

συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου είναι επίσης σχετικά χαμηλός (0,7172). Αντίθετα, η 

απόδοσή του είναι καλή, φτάνει το 46,65% για τη περίοδο που εξετάζεται, αλλά δεν 

είναι η καλύτερη του δείγματος. Από την άλλη πλευρά, η τιμή του δείκτη T για ένα 

αμοιβαίο με αυξημένη απόδοση, όπως το 7, που παρουσιάζει απόδοση της τάξης 

του 114,90%, είναι 0,62, στο Μέσο Όρο του δείγματος, γεγονός που συνοδεύεται 

και από εξαιρετικά υψηλές τιμές για τους δείκτες κινδύνου, όπως 1,3402 για την 

τυπική απόκλιση και 0,7213  για το beta. Φαίνεται, λοιπόν, ότι σε αυτά τα 

χαρτοφυλάκια παρατηρείται θετική συσχέτιση κινδύνου και απόδοσης.      

 Οι τιμές του δείκτη του Sharpe στον Πίνακα 2 φαίνεται να είναι σχετικά 

χαμηλές, καθώς η υψηλότερη παρατηρείται στο αμοιβαίο 11 (0,56), για το οποίο 

παρατηρείται και η υψηλότερη απόδοση από όλα τα αμοιβαία του δείγματος 

(142%), ενώ ανάλογα υψηλή είναι και η τιμή των δεικτών κινδύνου, όπως 1,2972 

για την τυπική απόκλιση και 3,2078 για το beta. Παρόλα αυτά υπάρχουν αμοιβαία 

κεφάλαια που παρουσιάζουν πολύ υψηλότερες τιμές για τους δείκτες κινδύνου και 

μικρότερες αποδόσεις, όπως το αμοιβαίο 23, στο οποίο έγινε αναφορά και 

προηγούμενα. 

 Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η τιμή που παίρνουν οι δύο δείκτες για το 

Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η οποία είναι αρνητική, 
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γεγονός που εκφράζει απόλυτα την κίνηση του Γενικού Δείκτη κατά την περίοδο 

που εξετάζεται, καθώς τα τρία πρώτα χρόνια ήταν πτωτική και μόλις το 2004 

άρχισε να κινείται ανοδικά.   
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Πίνακας 3 Επιμέρους Μεταβλητές Αξιολόγησης ανά έτος 
    

 Α/Α E(ri)(01) σi (01) CVi (01) E(ri)(02) σi (02) CVi (02) E(ri)(03) σi (03) CVi (03) E(ri)(04) σi (04) CVi (04) E(ri)(05) σi (05) CVi (05)

1 0,7350 0,9068 1,2338 0,5700 1,1495 2,0167 0,3775 0,3665 0,9708 0,0575 0,4004 6,9629 -0,3550 1,2092 -3,4061

2 1,2700 0,7821 0,6158 0,6750 1,6328 2,4190 0,5925 1,1139 1,8800 0,7825 1,1995 1,5330 0,2925 1,0627 3,6331

3 0,9650 1,0767 1,1157 0,8850 1,3812 1,5607 0,9425 1,0237 1,0862

4 1,3325 1,0489 0,7872 1,4250 1,1256 0,7899 0,5050 0,4784 0,9474 0,4125 0,2226 0,5397 0,6475 0,7114 1,0986

5 1,2150 1,1413 0,9393 1,2325 1,0907 0,8849 0,4975 0,9076 1,8243 0,4800 0,7003 1,4590 0,2525 0,5245 2,0772

6 0,7350 0,3823 0,5202 1,3250 1,0097 0,7621

7 1,2600 1,5447 1,2260 1,9250 1,8333 0,9524 0,7925 1,4193 1,7909 1,1675 1,3150 1,1263 0,6000 0,7022 1,1704

8 0,7100 0,7166 1,0093 1,1775 1,3221 1,1228 0,3550 0,5641 1,5889 0,1625 0,9312 5,7303 0,1025 0,4786 4,6689

9 0,9775 0,3538 0,3619 0,7275 0,6003 0,8252 0,5225 0,2861 0,5475 0,4825 0,8561 1,7742 0,1125 0,7493 6,6603

10 1,3150 0,9433 0,7174 1,5300 1,4391 0,9406 0,8225 0,6124 0,7446 0,8050 0,4880 0,6062 0,3850 0,4019 1,0438

11 1,4200 1,2972 0,9135

12 1,0875 1,1595 1,0662 1,4825 1,6472 1,1111 0,3925 1,1136 2,8373 0,9675 1,2427 1,2844 0,3600 0,7948 2,2077

13 1,3025 0,7908 0,6071 1,2600 0,8977 0,7124 0,5675 0,6773 1,1934 0,0150 0,9901 66,0090 0,0050 0,7927 158,5392

14 0,9000 0,7909 0,8787 1,4450 1,8818 1,3023 0,9667 1,6883 1,7465

15 0,7700 0,9356 1,2151 1,7850 1,8275 1,0238 0,6075 1,7326 2,8520 0,6625 1,1625 1,7548 0,1125 0,8089 7,1901

16 1,1550 0,8282 0,7170 1,5825 1,6543 1,0454 0,6825 1,3195 1,9333 0,6625 0,9610 1,4506 0,2025 0,5088 2,5127

17 0,5550 1,0446 1,8821 1,0225 1,1317 1,1068 0,4400 1,6830 3,8250 0,5250 0,9785 1,8637 -0,5925 1,5218 -2,5685

18 1,0175 0,8763 0,8612 1,6150 1,6477 1,0202 0,5175 1,1089 2,1428 0,7775 1,0840 1,3942 0,4500 0,7704 1,7120

19 1,4675 1,1827 0,8059 1,7525 1,7781 1,0146 0,6650 1,4357 2,1590 0,7575 1,0662 1,4075 -0,0050 0,5340

20 1,1650 0,9272 0,7959 0,8100 0,6682 0,8249 0,3450 0,8778 2,5444 0,3525 0,8108 2,3001 0,2675 0,4080 1,5251

21 1,5200 1,5368 1,0110 1,0050 0,8385 0,8343 0,5200 1,2897 2,4802 0,4950 1,0490 2,1192 0,1900 0,5509 2,8994

22 0,9950 0,7887 0,7927 1,5925 1,5059 0,9456 0,4700 1,3666 2,9077 0,8400 1,1903 1,4171 0,0925 1,0633 11,4949

23 0,0450 1,8550 41,2215 -0,6425 1,1829 -1,8410 0,2000 1,7580 8,7901 0,1275 2,2521 17,6635 0,4350 1,2621 2,9014

24 1,0175 0,8500 0,8353 0,5700 0,8150 1,4298 0,2975 0,3640 1,2235 0,2400 0,7836 3,2651 0,3225 0,3946 1,2235

25 0,8450 0,8741 1,0344 0,7950 1,0872 1,3675 0,5775 0,3457 0,5986 0,5800 0,5533 0,9540 0,3150 0,6461 2,0512

26 0,9350 1,2217 1,3067 1,5900 2,0657 1,2992 0,6075 1,2849 2,1151 0,5975 1,1850 1,9832 -0,3850 0,6303 -1,6371

27 0,9525 0,6138 0,6444 1,0800 0,9201 0,8520 0,4475 0,9167 2,0486 0,8025 1,0686 1,3316 0,4425 0,8374 1,8925

28 0,7800 1,1832 1,5170 0,9150 0,7833 0,8561 0,4350 0,8254 1,8976 0,5100 0,7700 1,5098 0,0425 0,8045 18,9285

29 1,2450 1,1277 0,9058 0,8725 0,7744 0,8876 0,3550 0,7638 2,1515 0,3350 0,5209 1,5550 0,0275 0,7641 27,7849

30 0,9725 1,0834 1,1141

31 0,7925 0,6204 0,7828 0,8600 0,8251 0,9595 0,1300 0,6021 4,6312 0,3800 0,8459 2,2260 0,1700 0,6984 4,1081

32 1,3125 1,4372 1,0950 1,5275 1,6534 1,0824 0,4850 0,8020 1,6536 0,9025 1,2539 1,3894 0,4450 1,1474 2,5785

33 1,0450 1,1787 1,1280 1,4050 1,4750 1,0498 0,4225 1,0549 2,4968 0,4875 1,0894 2,2348 0,0025 0,3540 141,5863

34 1,2150 1,0375 0,8539 -1,2500 0,0000

35 0,9025 1,3928 1,5432 1,1675 1,6462 1,4101 0,8375 1,1317 1,3513 0,3250 0,8577 2,6389 0,1725 0,4177 2,4216

36 0,3050 0,3041 0,9969 1,5775 1,6955 1,0748 1,1800 1,2739 1,0795

37 -0,2350 0,8556 -3,6408 0,5900 1,3600 2,3052 -0,0250 0,9264 -37,0578

39 -0,4750 0,9575 -2,0157

40 -0,4050 0,0067 -0,0166

 Γ.Δ. -0,2654 0,4879 -1,8382 -0,0596 0,1256 -2,1080 0,1180 0,1251 1,0606 0,0524 0,0887 1,6932 0,0614 0,0380 0,6187
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 Πέρα από τα παραπάνω, ενδιαφέρον έχει και η μελέτη των ετήσιων 

αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων που εξετάστηκαν, καθώς και των 

μεταβλητών, όπως ο συντελεστής μεταβλητότητας, ο οποίος εκφράζει τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο ανά μονάδα απόδοσης (Πίνακας 3).  

 Πιο συγκεκριμένα, από μια πρώτη ματιά στον Πίνακα 3 γίνεται φανερό ότι 

σε γενικές γραμμές η καλύτερη χρονιά για τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια 

εσωτερικού ήταν το 2002, χρονιά κατά την οποία η πλειοψηφία του δείγματος 

παρουσίασε εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν 

μέχρι και το 188% (αμοιβαίο 17). Οι επόμενες χρονιές ήταν καλές για τα προϊόντα 

αυτής της μορφής, αλλά όχι τόσο αποδοτικές όσο οι δύο πρώτες, γεγονός που 

αποτυπώνεται στις τιμές των προσδοκώμενων αποδόσεων του Πίνακα 3.  

 Τη σχέση κινδύνου-απόδοσης εκφράζει ο συντελεστής μεταβλητότητας, ο 

οποίος από έτος σε έτος παρουσίασε μεταβολές πολλές φορές αρκετά εντυπωσιακές 

για κάποια από τα αμοιβαία που εξετάζουμε κατά την περίοδο 2001-2005. Έτσι, με 

την εξαίρεση ελάχιστων αμοιβαίων, τα οποία διατήρησαν κοντινές θέσεις στον 

πίνακα ταξινόμησης από έτος σε έτος, η πλειοψηφία των διαχειριστών προχώρησε 

σε επιλογές τελείως διαφορετικές από το ένα έτος στο άλλο, προφανώς 

προσπαθώντας να διατηρήσουν τις υψηλές αποδόσεις των χαρτοφυλακίων. Οι τιμές 

του συντελεστή μεταβλητότητας αυξάνονται όσο προχωρούμε προς το 2005.  Το 

έτος 2001 για το 45% του δείγματος η τιμή του δείκτη ήταν πάνω από 0,90, ενώ το 

ποσοστό ανεβαίνει στο 50% το 2002. Το 2003 είναι 28 τα αμοιβαία για τα οποία ο 

δείκτης παρουσιάζει αυξημένη τιμή (70%).  

 Από τη σύγκριση των δεδομένων στον Πίνακα 3 γίνεται φανερό ότι οι 

διαχειριστές στην προσπάθειά τους να επιτύχουν όσο το δυνατό υψηλότερες 

αποδόσεις, ή να διατηρήσουν τις υψηλές αποδόσεις των πρώτων χρόνων, σε 

κάποιες περιπτώσεις προχώρησαν σε επιλογές που χαρακτηρίζονταν από όλο και 

μεγαλύτερο κίνδυνο. Βέβαια, η ίδια η μορφή των αμοιβαίων και οι ανάγκες των 

επενδυτών, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε διεξοδικότερα σε προηγούμενο σημείο 

αυτής της μελέτης, απαιτούσαν πια όσο το δυνατό μικρότερο κίνδυνο για τα 

χαρτοφυλάκια που επέλεγαν, περιόρισαν κάπως τις επιλογές τους. Ωστόσο, είναι 

φανερή η θετική σχέση κινδύνου-απόδοσης για την οποία γίνεται λόγος με τόση 

θέρμη στο χώρο των ερευνητών.  
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V,2. Ταξινόμηση των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

 

 Τα αμοιβαία κεφάλαια που αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας παρουσίασαν αποδόσεις σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το Γενικό 

Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο οποίος είχε αρνητική μέση απόδοση 

κατά την περίοδο που εξετάζεται, με δεδομένη τη χρηματιστηριακή κρίση που 

βίωσε η αγορά μετά το Σεπτέμβριο του 1999 και έως το 2003, οπότε άρχισε να 

ανακάμπτει τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.  

 Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια που 

προσφέρθηκαν από τους Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα  κατά 

την περίοδο 2001-2005 παρουσίασαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από αυτές 

των αντίστοιχων μετοχικών ή ακόμη και μικτών αμοιβαίων. Οι αποδόσεις τους 

βέβαια παρουσίασαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το διαχειριστή και το επιλεγμένο 

χαρτοφυλάκιο, κατά συνέπεια τον αναλαμβανόμενο κατά την επιλογή του 

χαρτοφυλακίου κίνδυνο. Ωστόσο, υπήρχαν και περιπτώσεις μη επιτυχημένων 

επιλογών που συγκέντρωναν αυξημένο κίνδυνο και περιορισμένες αποδόσεις, όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 2.   

 Προκειμένου, λοιπόν, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ταξινόμηση των 

ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, είναι ανάγκη να μελετηθεί ο 

Πίνακας 4, ο οποίος περιλαμβάνει τα αμοιβαία κεφάλαια του δείγματος 

ταξινομημένα κατά τους δείκτες του Treynor και του Sharpe, αλλά και κατά το 

συντελεστή μεταβλητότητας. 
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Πίνακας 4 Ταξινόμηση των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων  

 

Α/Α Ti Α/Α Si Α/Α CVi
2 3,27 11 0,56 23 47,36

31 2,60 6 0,43 39 13,21
10 1,22 36 0,35 37 5,90
12 1,03 7 0,34 17 3,28
4 0,99 10 0,31 1 2,

19 0,97 14 0,30 26 2,05
22 0,77 30 0,25 34 1,97
16 0,74 3 0,22 8 1,72
7 0,62 4 0,20 15 1,69

29 0,59 32 0,19 33 1,63
9 0,51 2 0,18 35 1,63
6 0,49 19 0,18 28 1,

18 0,47 18 0,16 31 1,54
14 0,47 16 0,14 13 1,50
37 0,46 12 0,13 29 1,50
32 0,25 22 0,08 22 1,49
13 0,24 15 0,07 21 1,47
11 0,22 27 0,05 19 1,40
5 0,22 21 0,04 24 1,

30 0,21 5 0,04 12 1,37
15 0,16 34 0,02 32 1,32
27 0,13 35 -0,02 20 1,30
3 0,12 26 -0,02 16 1,30

36 0,11 33 -0,03 18 1,26
39 0,07 13 -0,07 14 1,23
21 0,05 25 -0,11 5 1,23
34 0,04 20 -0,15 2 1,23
35 -0,01 29 -0,16 7 1,17
26 -0,04 28 -0,19 3 1,14
33 -0,09 9 -0,22 36 1,14
40 -0,12 8 -0,23 30 1,11
25 -0,13 17 -0,24 27 1,11
23 -0,19 24 -0,31 25 1,11
17 -0,40 31 -0,33 9 1,09
1 -0,40 23 -0,43 4 0,96

20 -0,50 1 -0,44 11 0,91
28 -0,50 37 -0,49 10 0,90
24 -0,53 39 -0,66 6 0,75

 Γ.Δ. -0,72 Γ.Δ. -2,85 40 -9,30
8 -1,70 40 -103,95 Γ.Δ. -13,52

31

58

37
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 Αν εξαιρεθούν τα αμοιβαία κεφάλαια 37-40, τα οποία, παρά το γεγονός ότι 

συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα ή και στην ταξινόμηση, δεν μπορούν να 

μελετηθούν επαρκώς, λόγω της μικρής διάρκειας ζωής τους, τα υπόλοιπα αμοιβαία 

κεφάλαια του δείγματος ταξινομήθηκαν στον Πίνακα 4, σύμφωνα με τους δείκτες 

που αναφέρθηκαν διεξοδικότερα παραπάνω.  

 Τα αμοιβαία κεφάλαια που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις του πίνακα 

ταξινόμησης διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το κριτήριο αξιολόγησης 

(στην συγκεκριμένη περίπτωση τους δείκτες). Ωστόσο, υπάρχουν και αμοιβαία που 

διατηρούν παρόμοιες θέσεις και με τους δύο δείκτες αξιολόγησης, όπως το 

αμοιβαίο 18, που τοποθετείται στην ίδια θέση και κατά το δείκτη του Treynor  και 

κατά το δείκτη του Sharpe, ή τα αμοιβαία 25 και 27, τα οποία διατηρούν πολύ 

κοντινές θέσεις και με τα δύο κριτήρια ταξινόμησης.  Επίσης, μία ματιά στον 

πίνακα ταξινόμησης δείχνει ότι σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Δείκτης αξιολογείται 

πολύ χαμηλά, σύμφωνα με τους δείκτες που αναφέρονται.  
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VI. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  
 Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά την περίοδο που εξετάσθηκε 

παρουσίασαν αυξημένες αποδόσεις, ιδιαίτερα τα πρώτα δύο χρόνια. Τα ομόλογα ως 

επενδυτική επιλογή αποτέλεσαν το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών μετά τη 

χρηματιστηριακή κρίση του 1999, γι’ αυτό και τα προϊόντα που εξετάζονται 

αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς, ενώ το συνολικό Καθαρό 

Ενεργητικό τους ξεπερνά τα €5.000.000.000. 

 Όπως όλα τα αμοιβαία κεφάλαια, τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η 

απόδοση και ο κίνδυνος, ο συνδυασμός των οποίων εκφράζεται από τους δείκτες 

που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Επίσης, μία ακόμη σημαντική μεταβλητή 

είναι η απόδοση του Γενικού Δείκτη, ο οποίος αποτελεί τον καθρέπτη του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς, και σε σύγκριση με τον οποίο αξιολογήθηκαν τα 

αμοιβαία κεφάλαια που μελετήθηκαν.  

 Συνοπτικά, μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι τα ομολογιακά αμοιβαία 

κεφάλαια που εξετάσθηκαν παρουσίασαν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες από 

αυτές του Γενικού Δείκτη, ενώ ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος ήταν, αντίθετα, 

σημαντικά χαμηλότερος. Ωστόσο, συγκρίνοντας τα αμοιβαία κεφάλαια μεταξύ τους 

και χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τους δείκτες του Treynor και του Sharpe, 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η σχέση κινδύνου και απόδοσης είναι απόλυτα 

θετική στις περισσότερες περιπτώσεις, παρά τις διαφορές στις τιμές των δεικτών 

και στην ταξινόμηση, ενώ υπάρχουν και κάποια αμοιβαία κεφάλαια που δεν είχαν 

τις αναμενόμενες αποδόσεις, παρά το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιό τους 

χαρακτηρίζονταν ως υψηλού κινδύνου, τόσο συστηματικού όσο και συνολικού.   

 Για ένα συντηρητικό επενδυτή η ορθότερη επιλογή θα ήταν τα αμοιβαία 

κεφάλαια με το μικρότερο αναλαμβανόμενο κίνδυνο, τα οποία όμως δεν θα του 

απέφεραν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Έτσι, για παράδειγμα, θα ήταν μια καλή 

επιλογή το αμοιβαίο 24, το οποίο είχε μία απόδοση μεγαλύτερη από τη μέση 

απόδοση του δείγματος αναλαμβάνοντας παράλληλα σημαντικά χαμηλότερο 

κίνδυνο. Μία ακόμη καλή επιλογή θα μπορούσε να είναι το αμοιβαίο 31, για το 

οποίο ο δείκτης του Treynor παίρνει αρκετά αυξημένη τιμή και ο διαχειριστής 

πέτυχε αναλαμβάνοντας σχετικά χαμηλό κίνδυνο να προσφέρει καλές αποδόσεις 

της τάξης του 46,65%. Πολύ καλή απόδοση ανά μονάδα κινδύνου, επίσης, φαίνεται 
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να έδωσε το αμοιβαίο 17 (αν εξαιρέσουμε τα αμοιβαία 37 και 39 που είχαν πολύ 

μικρή διάρκεια ζωής), ενώ το αμοιβαίο 23 φαίνεται να αναλαμβάνει ελάχιστο 

κίνδυνο, αλλά δεν προσφέρει στον επενδυτή παρά ελάχιστη απόδοση. Το 

συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται σε πολύ συντηρητικούς επενδυτές. 

 Ένας λιγότερο συντηρητικός επενδυτής θα μπορούσε να επιλέξει το 

αμοιβαίο 36, για το οποίο ο συντελεστής μεταβλητότητας παίρνει τιμές πολύ κοντά 

στη μέση τιμή του δείγματος, αλλά προσέφερε εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, της 

τάξης του 116%, οι οποίες ήταν και από τις υψηλότερες του δείγματος.  

 Τέλος, την καλύτερη απόδοση του δείγματος φαίνεται να έδωσε το αμοιβαίο 

11, το οποίο πρόσφερε στους επενδυτές αποδόσεις της τάξης του 142%, αλλά 

ανάλογα υψηλός ήταν και ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος. Επομένως, η επιλογή του 

συγκεκριμένου προϊόντος θα ήταν αναμενόμενη μόνο από έναν επιθετικό επενδυτή, 

ο οποίος δίνει προτεραιότητα στις υψηλές αποδόσεις κατά τις επενδυτικές του 

αποφάσεις και όχι στην ασφάλεια.  

 Η μελλοντική έρευνα μπορεί να στραφεί στην αξιολόγηση των ομολογιακών 

αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού που προσφέρονται στην ελληνική αγορά και στη 

σύγκριση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις δύο αυτές υποκατηγορίες, των 

ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και των ομολογιακών αμοιβαίων 

κεφαλαίων εξωτερικού. Θα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα μια τέτοια 

έρευνα, καθώς υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην ελληνική αγορά και τις ξένες 

αγορές και θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρων για το μελετητή ο σχολιασμός των 

επιρροών που ασκούν αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα που 

εξετάζονται.   
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