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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διπλωµατική εργασία έγινε στα πλαίσια περάτωσης του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών «∆ιεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική» του τµήµατος
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (ΟΠΑ). Αντικείµενο της εργασίας είναι η µελέτη και αξιολόγηση των
ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων.
Ο Θεσµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο, λόγο των µοναδικών πλεονεκτηµάτων που
προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό, µικρού και µεσαίου εισοδήµατος. Οι επενδύσεις
που πραγµατοποιούνται στις διάφορες κατηγορίες αµοιβαίων κεφαλαίων παρέχουν τη
δυνατότητα στους επενδυτές να αυξήσουν την απόδοση του επενδυθέντος κεφαλαίου
τους για συγκεκριµένα επίπεδα επενδυτικού κινδύνου. Τα αµοιβαία κεφάλαια
παρέχουν τη δυνατότητα µείωσης του κινδύνου µέσω της διαφοροποίησης των
επενδύσεων.
Η εξέλιξη των Αµοιβαίων Κεφαλαίων παγκοσµίως σηµείωσε αλµατώδη
ανάπτυξη τα τελευταία 10-15 χρόνια, περίοδο που συµπίπτει µε την πολιτική των
ιδιωτικοποιήσεων και την παγκοσµιοποίηση των αγορών στον τοµέα των αγαθών και
υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισµών
Συλλογικών Επενδύσεων (FEFSI) στις 30.6.1998 ο αριθµός των αµοιβαίων
κεφαλαίων ξεπέρασε παγκοσµίως τις 37,000 και τα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται
ανήλθαν στα 8 τρις δολάρια.
Όσον αφορά στην Ελληνική αγορά Α/Κ, αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για µια αγορά ολιγοπωλιακού χαρακτήρα η οποία
συγκεντρώνεται σε λίγες εταιρείες διαχείρισης. Η εγχώρια αγορά χρονολογείται από
το 1972 µε την δηµιουργία ενός µικτού και ενός µετοχικού Α/Κ αντίστοιχα. Μετά το
1989, η εγχώρια αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη κυρίως
λόγω θεσµικών παρεµβάσεων και καινοτοµιών στην Ελληνική κεφαλαιαγορά.
Συγκεκριµένα το 1998, συµφώνα µε την Ένωση Θεσµικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε)
υπήρχαν 178 αµοιβαία κεφαλαία συνολικού ενεργητικού 26 δις € και 32 εταιρίες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ). Κατά το 2ο τρίµηνο του 2011, ο
αριθµός Α/Κ έχει ανέλθει στα 304 µε συνολικό ενεργητικό περίπου 7,1 δις ευρώ µε
τον αντίστοιχο αριθµό των Α.Ε.∆.Α.Κ. να φτάνει µόλις τις 22. Στις 30 Ιουνίου 2011 η
εικόνα της αγοράς των αµοιβαίων κεφαλαίων βάσει του συνολικού ενεργητικού που
διαχειρίζονται ήταν κατανεµηµένη µεταξύ µετοχικών τίτλων (25% σε µετοχικά Α/Κ
και 15% σε µικτού τύπου Α/Κ) και τίτλων σταθερού
Η εργασία αυτή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο
παρουσιάζεται µια γνωριµία µε τα Α/Κ καθώς και η διαχρονική εξέλιξη τους. Στο
δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το θεσµικό πλαίσιο των αµοιβαίων κεφαλαίων. Στο
τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη Α/Κ. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει τις
έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης και άλλες σηµαντικές έννοιες όπως ο
συντελεστής βήτα και η τυπική απόκλιση. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα
κριτήρια αξιολόγησης των Α/Κ που θα χρησιµοποιηθούν για την εµπειρική µελέτη
στο έκτο κεφάλαιο. Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα
συµπεράσµατα της µελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚ
Το Α/Κ είναι µια µορφή εταιρείας επενδύσεων (InvestmentCompany), όπου ο
βασικός της σκοπός είναι η συγκέντρωση των αποταµιεύσεων των επενδυτών και η
τοποθέτησή τους σε χρηµατιστηριακούς και άλλους τίτλους. Σύµφωνα µε το νόµο
3284/2004, το αµοιβαίο κεφάλαιο ορίζεται ως οµάδα περιουσίας που αποτελείται από
κινητές αξίες και µετρητά, της οποίας τα επιµέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου
σε περισσότερα πρόσωπα. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αµοιβαίου κεφαλαίου
είναι ότι στερείται νοµικής προσωπικότητας και ότι το κεφάλαιό του είναι µεταβλητό
(open-endfund).
Στην Ελλάδα το Α/Κ το διαχειρίζεται ανώνυµη εταιρεία, η οποία για να
λειτουργήσει πρέπει να λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η εταιρεία αυτή ονοµάζεται Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης του Αµοιβαίου
Κεφαλαίου (Α.Ε.∆.Α.Κ.). Σύµφωνα µε το νόµο, το µετοχικό της κεφάλαιο
καταβάλλεται σε µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος 1.200.000 ευρώ. Για την
αποτελεσµατικότερη προστασία των επενδυτών, ο νοµός ορίζει ότι τουλάχιστον τα
2/5 του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.∆.Α.Κ. πρέπει να ανήκει σε εταιρεία µε ισχυρή
οικονοµική επιφάνεια. Τα εξειδικευµένα στελέχη της εταιρείας διαχείρισης του Α/Κ
επιλέγουν τους ελκυστικότερους τίτλους, µε αντικειµενικό σκοπό τη µεγιστοποίηση
της απόδοσης του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται. Επιπροσθέτως, µέσω της
κατάλληλης διασποράς των κεφαλαίων σε ένα σηµαντικό αριθµό αξιόγραφων,
επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Η καθαρή περιουσία του
Α/Κ ονοµάζεται καθαρό ενεργητικό και διαιρείται σε µερίδια ίσης αξίας ή ακόµα και
σε κλάσµατα µεριδίου. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το αρχικό ενεργητικό
ενός Α/Κ πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.
Οι φορείςλειτουργίας ενός Α/Κ είναι η Εταιρεία ∆ιαχείρισης, οι µεριδιούχοι και ο
Θεµατοφύλακας. Το ενεργητικό του Α/Κ κατατίθεται προςφύλαξη σε τράπεζα που
λειτουργείνόµιµα στην Ελλάδα και η οποίαασκείκαθήκονταθεµατοφύλακα
(Custodian).Ο ρόλος του Θεµατοφύλακα είναι ιδιαίτερασηµαντικόςαφούεγγυάται
την ασφάλεια των χρηµάτων των επενδυτών και προστατεύει τα συµφέροντά τους
απότυχόνκακήδιαχείριση της Εταιρείας∆ιαχείρισης, µέσωαυστηρώνελέγχων που
χρησιµοποιεί.
Τα
Αµοιβαία
Κεφάλαια
(Mutualfunds)
παρέχουν
στους
αποταµιευτές/επενδυτές
µια
εναλλακτική
δυνατότητα
αγοράς
έτοιµων
χαρτοφυλακίων, αντί οι ίδιοι να προβαίνουν στη διαµόρφωση των ατοµικών
τους χαρτοφυλακίων. Τα ΑΚ σηµείωσαν ραγδαία επέκταση στη διάρκεια της
µεταπολεµικής περιόδου σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αποτελέσουν βασικό άξονα των
εξελίξεων στις αναπτυγµένες χρηµατιστηριακά χώρες του κόσµου. Ειδικότερα, τα
ΑΚ προσφέρουν µια σειρά πλεονεκτηµάτων στους ατοµικούς επενδυτές, λόγω
οργάνωσης, τεχνικοοικονοµικής συγκρότησης και εµπειρίας, ώστε να επιτυγχάνονται
σχετικά αποδεκτές αποδόσεις για τους επενδυτές.
Τα συστατικά στοιχεία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων είναι:
•
•

Ένας συγκεκριµένος επενδυτικός σκοπός.
Μια ποικιλία µετοχών, οµολόγων και άλλων αξιόγραφων καθώς και µετρητών.
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•
•
•
•

Μια οµάδα ατόµων που ασκεί επαγγελµατική διαχείριση του πιο πάνω
χαρτοφυλακίου.
Ένας συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού της αξίας των επενδύσεων σε
καθηµερινή βάση.
Ένας συγκεκριµένος τρόπος εισόδου και αποχώρησης των επενδυτών από το
Α/Κ.
Ένα συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο που θα θεσµοθετεί τα παραπάνω.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1) Ελαχιστοποίηση
επενδύσεων:

του

κινδύνου

µέσω

της

διαφοροποίησης

των

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα που προσφέρουν τα Α/Κ είναι η
ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η οποία επιτυγχάνεται µε την ταυτόχρονη επένδυση σε
διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία (διαφοροποίηση). ∆ιαφοροποίηση είναι η ιδέα
τοποθέτησης των χρηµάτων σε διαφορετικού τύπου επενδύσεις, έτσι ώστε όταν µια
επένδυση δεν αποδίδει να υπάρχει και κάποια άλλη που µπορεί να παρέχει υψηλές
αποδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος µειώνεται σηµαντικά. Μέσω της
διαφοροποίησης ο επενδυτής ουσιαστικά επιδιώκει την αγορά πολλών και
διαφορετικών ειδών αξιόγραφων έναντι µόνο ενός. Αγοράζοντας ένα Α/Κ ο
επενδυτής µπορεί να επιτύχει το σκοπό του και παράλληλα να διαφοροποιηθεί ακόµα
περισσότερο αγοράζοντας όχι µόνο πολλά είδη αξιόγραφων, αλλά προσθέτοντας στο
χαρτοφυλάκιό του και διαφορετικά είδη αξιόγραφων, όπως για παράδειγµα έντοκα
γραµµάτια, οµολογίες, µετοχές κ.ά. Επιπλέον, µε την αγορά του Α/Κ ο επενδυτής
αποκτά τις παραπάνω επενδύσεις σε λίγες µόνο ώρες ενώ αν αποφάσιζε να τις
αποκτήσει µεµονωµένα θα χρειάζονταν αρκετό χρόνο. Αυτό συµβαίνει γιατί τα Α/Κ
προσφέρουν αυτόµατα διαφοροποίηση σε προκαθορισµένες κατηγορίες επενδύσεων.
2) Συνεχής επαγγελµατική διαχείριση των χρηµάτων των επενδυτών:
Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρουν τα Α/Κ στους
επενδυτές, είναι η ύπαρξη συνεχούς επαγγελµατικής διαχείρισης των χρηµάτων τους.
Οι διαχειριστές των Α/Κ είναι εξειδικευµένα στελέχη, µε σηµαντική πείρα στην
επιλογή και διαχείριση των επενδύσεων, και συνεπώς οι επενδυτές απαλλάσσονται
από το άγχος της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων. Τα στελέχη αυτά
εργάζονται αποκλειστικά για το συµφέρον των επενδυτών. Έχουν ως κύρια αποστολή
όσα ο µεριδιούχος δεν έχει την ικανότητα, τον χρόνο και την διάθεση να κάνει από
µόνος του: την παρακολούθηση των αγορών, την ανάλυση των οικονοµικών
εξελίξεων, την έρευνα και ανάλυση εταιρειών, την αναζήτηση ευκαιριών στις αγορές,
την λήψη αποφάσεων για τα συγκεκριµένα αξιόγραφα που πρέπει να αγοραστούν ή
να πουληθούν την κατάλληλη χρονική στιγµή καθώς και τα ποσοστά κάθε
κατηγορίας αξιόγραφων που θα πρέπει να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιό τους
.Έτσι, αγοράζοντας ένα Α/Κ, ουσιαστικά ο επενδυτής προσλαµβάνει έναν
επαγγελµατία διαχειριστή σε µια σχετικά χαµηλή τιµή.
3) Πρόσβαση σε επαγγελµατική διαχείριση µε µικρό αρχικό κεφάλαιο:
5

Τα αµοιβαία κεφάλαια είναι η κατάλληλη επένδυση για επενδυτές µικρών και
µεσαίων δυνατοτήτων διότι η επένδυση σε Α/Κ προσφέρει πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας τεχνογνωσία και επαγγελµατική διαχείριση µε σχετικά µικρό ποσό
χρηµάτων.
4) Ρευστότητα:
Η επένδυση σε µερίδια Α/Κ είναι µια υψηλά ρευστοποιήσιµη επένδυση γιατί
ο επενδυτής δε δεσµεύει τα χρήµατά του για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και
µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να ρευστοποιήσει τα µερίδιά του. Βέβαια, στην
περίπτωση ρευστοποίησης καταβάλλεται προµήθεια εξαγοράς αλλά αυτό είναι ένα
κόστος εκ των προτέρων γνωστό.
5) Εύκολη παρακολούθηση της επένδυσης:
Μια από τις βασικές απαιτήσεις των επενδυτών είναι να γνωρίζουν κάθε
στιγµή την πορεία των επενδύσεών τους. Η παρακολούθηση της πορείας των
επενδύσεων σε Α/Κ είναι αρκετά απλή. ∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή ιδιαίτερη
προσπάθεια. Η καθαρή αξία των µεριδίων δηµοσιεύεται καθηµερινά σε όλες τις
πολιτικές ή οικονοµικές εφηµερίδες, αυξάνοντας την διαφάνεια του θεσµού.
6) Είσπραξη ετήσιου µερίσµατος µε δυνατότητα επανεπένδυσης:
Τα έσοδα των Α/Κ προέρχονται από τα µερίσµατα των µετοχών που έχουν
στο χαρτοφυλάκιό τους καθώς και από τους τόκους που πληρώνουν τα οµόλογα,
έντοκα και λοιπά χρεόγραφα που εµπεριέχονται σε αυτό. Από τα έσοδα αυτά
προκύπτει και η λεγόµενη µερισµατική απόδοση (dividendyield) των επενδύσεων.
Μια άλλη πηγή εσόδων των Α/Κ είναι η πώληση των µετοχών που έχουν στο
χαρτοφυλάκιό τους. Όταν ένα Α/Κ πουλά µετοχές σε υψηλότερη τιµή από την τιµή
κτήσης επιτυγχάνει κεφαλαιακά κέρδη (capitalgains).
7) Μεταφορά των χρηµάτων από το ένα Α/Κ σε άλλο της ίδιας οικογένειας
µε ελάχιστο ή µηδαµινό κόστος:
Η εξάπλωση των Α/Κ δηµιούργησε την ανάγκη ύπαρξης οικογένειας Α/Κ. Η
προσφορά εναλλακτικών Α/Κ στον ίδιο επενδυτή είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας
στον βαθµό που προσφέρει στον µεριδιούχο δύο επιπλέον δυνατότητες :
♦ Να εκµεταλλευθεί αποτελεσµατικά τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές
χρήµατος και κεφαλαίου π.χ. σε µια περίοδο οικονοµικής στασιµότητας να µεταφέρει
τα χρήµατά του σε Α/Κ διαθεσίµων ή οµολογιών ενώ σε µια περίοδο ανάκαµψης της
οικονοµίας να µεταφέρει τα χρήµατά του σε µετοχικά Α/Κ.
♦ Να επιλέξει τους δικούς του συνδυασµούς Α/Κ ώστε να επιτύχει ακόµα
µεγαλύτερη διαφοροποίηση του κινδύνου.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ο συνετός επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι πάντα για κάθε επενδυτικό
προϊόν που υπάρχει στην αγορά, υπάρχουν µια σειρά από άλλα ανταγωνιστικά
επενδυτικά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να ικανοποιούν καλύτερα τις συγκεκριµένες
ανάγκες του. Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετές περιπτώσεις όπου τα Α/Κ δεν ενδείκνυται
ως µορφή επένδυσης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:
1) Άτοµα πεπειραµένα στην επιλογή µετοχών και τη δηµιουργία
Χαρτοφυλακίων:
Υπάρχουν αρκετά άτοµα τα οποία διαθέτουν γνώσεις και την εµπειρία που
χρειάζεται προκειµένου να δηµιουργήσουν µόνα τους το δικό τους χαρτοφυλάκιο.
Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αποταθούν σε κάποιο Α/Κ όπου ουσιαστικά αποκτούν
µερίδιο σε ένα χαρτοφυλάκιο που έχει δηµιουργήσει κάποιος άλλος και – επιπλέον –
επιβαρύνονται µε µια σειρά εξόδων.
2) Επενδυτές που δεν επιθυµούν επαγγελµατική διαχείριση:
∆εν επιθυµούν όλοι οι επενδυτές επαγγελµατική διαχείριση. Πολλοί άνθρωποι
θέλουν να επιλέγουν µόνοι τους ή µε τη βοήθεια κάποιου συµβούλου επενδύσεων τις
προσωπικές τους επενδύσεις, πιστεύοντας ότι η επιλογή και διαχείριση του
χαρτοφυλακίου τους µε αυτόν τον τρόπο είναι πιο αποδοτική. Το φαινόµενο αυτό έχει
διεθνώς ονοµαστεί “η γοητεία του ξεχωριστού”.

3) Επενδυτές που δεν επιθυµούν διαφοροποίηση:
Τα Α/Κ δεν είναι η απάντηση για επενδυτές που θέλουν να αναλάβουν
µεγαλύτερους κινδύνους επενδύοντας τα χρήµατά τους σε µερικούς µόνο τίτλους.
Ίσως, οι επενδυτές αυτοί να µην επιθυµούν διαφοροποίηση, όµως πρέπει να τονιστεί
ότι τα Α/Κ είναι δηµοφιλή επειδή ακριβώς η πλειοψηφία των µεµονωµένων
επενδυτών υπέστησαν ζηµιές αρνούµενοι να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους.
4) Η ανοιχτή δοµή των Α/Κ εγκυµονεί προβλήµατα:
Η ανοιχτή δοµή των Α/Κ εγκυµονεί προβλήµατα στο διαχειριστή επενδύσεων
σε περιόδους έντονων ψυχολογικών διακυµάνσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι σε
περιόδους που η αγορά είναι ανοδική οι επενδυτές έχουν την τάση να τοποθετούν τα
κεφάλαιά τους σε µετοχικά Α/Κ, που οι διαχειριστές τα επενδύουν σε υψηλές τιµές.
Αντιθέτως, όταν η αγορά είναι καθοδική, οι µεριδιούχοι προβαίνουν σε εξαγορές
αναγκάζοντας τους διαχειριστές να ρευστοποιήσουν πρόωρα µέρος του
χαρτοφυλακίου τους και να υφίστανται το κόστος από την πώληση µετοχών καθώς
και από την προεξόφληση άλλων αξιόγραφων, σε τιµή χαµηλότερη από την τιµή
αγοράς. Στο βαθµό που το Α/Κ οφείλει να εξαγοράζει όσα µερίδια επιθυµούν να
ρευστοποιήσουν οι µεριδιούχοι του, τότε οι διαχειριστές είναι υποχρεωµένοι εκ των
πραγµάτων να διατηρούν – σε περιόδους ύφεσης της αγοράς και όχι µόνο – υψηλά
ρευστά διαθέσιµα, προκειµένου να είναι σε θέση να καλύψουν ένα µεγάλο αριθµό
εξαγορών. Έτσι, η δοµή των Α/Κ οδηγεί τους διαχειριστές σε καταστρατήγηση των
προσωπικών τους επιλογών και πολλές φορές σε κακές επενδυτικές αποφάσεις:
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αγοράζουν σε υψηλές τιµές, πωλούν σε χαµηλές και κρατούν µεγάλα ποσά χωρίς να
τα επενδύουν αποτελεσµατικά. Ένα µικρής σηµασίας µειονέκτηµα των Α/Κ είναι ότι
οι αµοιβές διάθεσης και εξαγοράς και οι αµοιβές διαχείρισης µειώνουν την καθαρή
απόδοση του Α/Κ. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για επενδυτές οι οποίοι για
διάφορους λόγους αποφάσισαν να ρευστοποιήσουν τα µερίδια τους σε µικρό χρονικό
διάστηµα.
5) Επιθυµία επένδυσης µόνο σε οµόλογα:
Υπάρχουν επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο (riskavoiders), δηλαδή
άτοµα που δεν είναι διατεθειµένα να αναλάβουν κανέναν κίνδυνο, όποια και να είναι
η ανταµοιβή (απόδοση). Οι παραπάνω επενδυτές επιθυµούν να τοποθετούν τα
κεφάλαιά τους αποκλειστικά σε οµόλογα, οµολογίες, έντοκα γραµµάτια του
δηµοσίου, τραπεζικούς λογαριασµούς κ.ά. Επενδύουν δηλαδή σε επενδυτικά
προϊόντα που έχουν µια συγκεκριµένη γνωστή εκ των προτέρων – χωρίς
διακυµάνσεις – ονοµαστική απόδοση και συνεπώς είναι απαλλαγµένη του
επενδυτικού κινδύνου. Όπως γίνεται αντιληπτό, για αυτά τα άτοµα τα Α/Κ δεν
ενδείκνυται ως µορφή επένδυσης.
6) Εξειδικευµένες οικονοµικές ανάγκες:
Κάθε Α/Κ χαρακτηρίζεται από τον σκοπό του και την επενδυτική πολιτική
που ακολουθεί. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά προσδίδουν στο Α/Κ την ικανότητα να
ικανοποιεί συγκεκριµένες χρηµατοοικονοµικές ανάγκες και επιθυµίες των
µεριδιούχων. ∆εν µπορούµε ωστόσο να αποκλείσουµε την περίπτωση ύπαρξης
ατόµων που έχουν συγκεκριµένες – εξειδικευµένες οικονοµικές ανάγκες οι οποίες δεν
µπορούν να καλυφθούν από τα Α/Κ που κυκλοφορούν στην επενδυτική αγορά.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Στο σύγχρονο κόσµο, ο θεσµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων έχει τις ρίζες του
στις Κεφαλαιαγορές των Η.Π.Α. Όπου το 1924 ιδρύθηκε το πρώτο σχετικά
οργανωµένο
Αµοιβαίο
Κεφάλαιο
από
την
εταιρεία
επενδύσεων
MassachusettsInvestorsTrust. Στις αρχές του αιώνα, η χρηµατιστηριακή αγορά των
Η.Π.Α. χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονες ανοδικές τάσεις. Πλήθος επενδυτών
έσπευσαν να επενδύσουν τα κεφάλαια τους στο χρηµατιστήριο. Το νέο, για την
εποχή, χαρακτηριστικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ήταν η δυνατότητα αποχώρησης
των συµµετεχόντων όποτε θα το επιθυµούσαν. Όµως, ακόµα, δεν υπήρχε σαφές
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων
και έτσι µε τη χρηµατιστηριακή κρίση του 1929 πολλοί επενδυτές έχασαν τις
περιουσίες τους. Το γεγονός αυτό όµως προκάλεσε την έρευνα από την Αµερικανική
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία φυσικά διαπίστωσε σφάλµατα και παραλείψεις στη
λειτουργία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, που διαπράχθηκαν τόσο πριν όσο και κατά
την οικονοµική κρίση. Το 1940 το Κογκρέσο ενέκρινε ένα νόµο, σταθµό διεθνώς, για
το θεσµό των Αµοιβαίων Κεφαλαίων ο οποίος ισχύει ακόµα και σήµερα ο γνωστός
ως “InvestmentCompanyAct.” Τη δεκαετία του 1950 οι επενδυτές αρχίζουν και πάλι
να ενδιαφέρονται για τα Αµοιβαία Κεφάλαια. Στη δεκαετία του 1960 εµφανίζονται
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κάποιοι ευφυείς διαχειριστές οι οποίοι καταφέρνουν να δηµιουργήσουν εκπληκτικές,
για τα δεδοµένα της εποχής, αποδόσεις. Η νέα ύφεση όµως στη χρηµατιστηριακή
αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 γίνεται η αφορµή για την αποσύνδεση των
Αµοιβαίων Κεφαλαίων από το χρηµατιστήριο και την αρχή επενδύσεων σε τίτλους
της χρηµαταγοράς. Η κίνηση αυτή αλλάζει εντελώς το τοπίο και έτσι τα Αµοιβαία
Κεφάλαια αποτελούν πια το καταφύγιο των επενδυτών σε περιόδους κρίσεων.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1970 επικρατούσε
έξαρση στις αγορές µετάλλων. Έτσι τα Αµοιβαία Κεφάλαια επένδυαν, µέσω των
χρηµατιστηρίων µετάλλων ή παραγώγων, σε χρυσό και πολύτιµα µέταλλα. Με την
επενδυτική αυτή στροφή προς όλες τις αγορές του κόσµου στην ουσία ξεκίνησε η
ανοδική πορεία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ραγδαίαεξάπλωση του θεσµού των
Α/Κ στις Η.Π.Α. οφείλεταιβέβαια σε µεγάλοβαθµό στο συνταξιοδοτικόσύστηµα της
χώρας. Το 1976 δηµιουργήθηκε από τον JohnBogleτο πρώτο δεικτοποιηµένο Α/Κ
(indexfund)
το
οποίοονοµαζότανFirstIndexInvestmentTrust.
Αργότεραµετονοµάστηκε σε Vanguard 500 IndexFundκαι επένδυε τις µετοχές που
περιέχονται στο δείκτηS&P 500. Το συγκεκριµένο Α/Κ το Νοέµβριο του 2000
κατέστη το µεγαλύτερο σε ενεργητικό Α/Κ του κόσµου µε κεφάλαια που
ξεπερνούσαν τα 100 $ δις.
Το 1998 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ενέκρινε µια από τις πιο
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο χώρο δηµοσιοποίησης επενδυτικών πληροφοριών
στην ιστορία των Α/Κ των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριµένα καθιερώθηκε η χρήση του
απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου καθώς και η πληρέστερη παρουσίαση των
κινδύνων που αντιµετωπίζει το Α/Κ, συµβάλλοντας έτσι στην αποτελεσµατικότερη
ενηµέρωση των επενδυτών και στην αποφυγή παραπλανητικών ενεργειών.
Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ενεργητικού της
παγκόσµιας αγοράς Α/Κ

Πηγή: EFAMA

Γεωγραφικά το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού ενεργητικού των Α/Κ στα
τέλη του 2008 καταγράφεται στην Αµερική, στην οποία έχει επενδυθεί το 56% του
παγκοσµίου ενεργητικού. Στην Ευρώπη έχουν επενδυθεί 6,28$ τρις µετεφρασµένο σε
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ποσοστό της τάξης του 33% και τέλος τα υπόλοιπα 2,11 $ τρις, το 11% είναι
επενδυµένα στην Αφρική και στην Ασία.

Γεωγραφική κατανοµή του ενεργητικού της παγκόσµιας αγοράς των Α/Κ (2008)

11%

ΑΦΡΙΚΗ/ΑΣΙΑ
56%

33%

ΕΥΡΩΠΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

Πηγή: investment Company Institute

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η ιστορία των αµοιβαίων κεφαλαίων ξεκινά από τον αρχαίο πολιτισµό της
Ελλάδας. Συγκεκριµένα η πρώτη µορφή συλλογικής περιουσίας υπό κοινή διαχείριση
φαίνεται να βρίσκεται στην Αθηναϊκή Συµµαχία, που συγκροτήθηκε µε αρχηγό την
Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα και λειτούργησε στη ∆ήλο. Για πολεµικούς λόγους υπήρχε
κοινή περιουσία και φυσικά διαχειριστές της. Για το λόγο αυτό τα πρώτα Α/Κ στην
Ελλάδα είχαν ονοµασία από την αρχαιότητα όπως Ερµής (Εµπορική, 1972) , ∆ήλος
(Εθνική, 1973) και ∆ελφοί (Κτηµατική, 1975).
Στη σύγχρονη Ελλάδα τα Αµοιβαία Κεφάλαια άρχισαν να υπάρχουν το 1970
µε τη θέσπιση του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος (Ν.∆.) 608/70. Τότε ιδρύθηκαν δύο
Αµοιβαία Κεφάλαια το Ερµής ∆υναµικό (του Οµίλου της Εµπορικής Τράπεζας) και
το ∆ήλος Μικτό (του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας). Αυτά ήταν και τα µόνα
ελληνικά Αµοιβαία Κεφάλαια για τα επόµενα 15 χρόνια.
Στα τέλη του 1972, το συγκρότηµα της Εµπορικής Τράπεζας δηµιουργεί την
πρώτη Εταιρεία ∆ιαχείρισης, την «Ελληνική» Α.Ε.∆.Α.Κ. και προσφέρει ένα Α/Κ µε
την ονοµασία Ερµής. Την ίδια περίοδο, αρχές του 1973, ο όµιλος Εθνική/ΕΤΕΒΑ
δηµιουργεί την Εταιρεία ∆ιαχείρισης «∆ιεθνική» και προσφέρει στο ευρύ επενδυτικό
κοινό ένα Α/Κ µικτού τύπου µε ονοµασία ∆ήλος.
Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας που επακολούθησε οδήγησε σε
αντίστοιχησηµαντικήπτωτικήπορεία το Χρηµατιστήριο Αθηνών και είχε ως
αποτέλεσµα την καθυστέρηση του θεσµού των Α/Κ. Όµως, το 1989 και µετά από τις
σοβαρέςθεσµικέςαλλαγές του 1987 στο χώρο της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, αλλά
και τις σηµαντικέςαποδόσεις που επιτεύχθηκαν στο ΧρηµατιστήριοΑθηνών την
ίδιαπερίοδο, άνοιξε ο δρόµος για την εξάπλωση των Α/Κ στην Ελλάδα.
Σήµερα τα αµοιβαία κεφάλαια αποτελούν ένα µικρότµήµα των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στη χώρα µας, µε τα διαχειριζόµενακεφάλαια στο
10

τέλος
του
2008
να
φτάνουν
τα
10,42
δις
ευρώ.
Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται η διαχρονικήπορεία του ενεργητικού των
Α/Κ, του συνόλου των καταθέσεων στις τράπεζες και της συνολικής
κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

Πηγές: Ε.Θ.Ε , Τράπεζα της Ελλάδος , Datastream
Παρατηρώντας το διάγραµµα διαπιστώνεται η σηµαντική συρρίκνωση των
κεφαλαίων τόσο σε σχέση µε το 1999 κατά 24,6 δις ευρώ, όσο και µε το
προηγούµενο έτος 2007 κατά 14,08 δις ευρώ. Όσον αφορά για την εξέλιξη του
συνολικού Καθαρού Ενεργητικού των αµοιβαίων στην Ελλάδα, που παρουσιάζεται
στο παραπάνω ∆ιάγραµµα, φαίνεται ότι η πορεία του παρουσιάζει διακυµάνσεις από
το 1998 και µετά, για να φτάσει το 2010 στα 8,015 εκατ. €. Στη µείωση του,
συγκεκριµένα την περίοδο 1999 -2000 συνέβαλε η µείωση του ενεργητικού των
µετοχικών Α/Κ που οφειλόταν στην πτώση των τιµών των µετοχών της ελληνικής
χρηµατιστηριακής αγοράς που συνέβη εκείνη την εποχή. Μετά από µια κάµψη τριών
ετών, η αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε σηµαντική άνοδο κατά το 2003
και συγκεκριµένα η αξία του ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων ενισχύθηκε
κατά 19.4% ,ενώ και στο τέλος του 2004 η αξία του καθαρού ενεργητικού
εµφανίστηκε ελαφρά αυξηµένη κατά 4% σε σύγκριση µε το 2003. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στην άνοδο των τιµών και σε µικρότερο βαθµό στον αριθµό των
κυκλοφορούντων µεριδίων. Η αύξηση των τιµών αφορούσε τα µερίδια των
µετοχικών Α/Κ λόγω τις ανάκαµψης των τιµών των µετοχών στη χρηµατιστηριακή
αγορά.
Κατά τα επόµενα χρόνια η δραστηριότητα στην αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων
σηµείωσε κάµψη και συγκεκριµένα η αξία του ενεργητικού τους µειώθηκε 31,628
εκατ. € κατά το τέλος του 2004 σε 8,015 εκατ. € στο τέλος του 2010. Σηµαντική
επίδραση στην µείωση του συνολικού ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων ήταν η
πτώση των αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων κατά το τέλος του 2005
(4.938 εκατ. €) σε σύγκριση µε το 2004 (15.439 εκατ. €), που οφειλότανε στην
µετατροπή τους σε οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια και στις εκροές κεφαλαίων
εξαιτίας των χαµηλών επιτοκίων που επικρατούσαν στις αγορές χρήµατος . Επίσης,
αρνητική επίδραση είχε και η πτώση του ενεργητικού των οµολογιακών Α/Κ το 2006
(5.881 εκατ. €) σε σχέση µε το 2005 (13.257 εκατ. €), λόγω της ανόδου των βασικών
επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επηρέασε τις τιµές των
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οµολόγων. Μείωση του ενεργητικού παρουσίασαν και τα µικτά αµοιβαία κεφάλαια
κατά την περίοδο 2004-2007 που οφειλότανε σε ρευστοποίηση µεριδίων, σε
περιορισµένη όµως έκταση.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ
Από την περίοδο έναρξης των Α/Κ µέχρι και τα τέλη του 1988 η
κεφαλαιαγορά, αλλάιδιαίτερα η χρηµατιστηριακήαγορά των Αθηνών περνούσε µια
µακροχρόνιαπτωτικήφάση, ύστερα από ακραίαεντυπωσιακήάνοδο (έτη 1972-1973).
Την
περίοδο
αυτή
ο
θεσµός
παρέµενε
άγνωστος
στο
ευρύεπενδυτικόκοινόκαθώςυπήρχανµόνο δυο Α/Κ κρατικών τραπεζών τα
οποίαδιαχειριζότανκεφάλαια που ανέρχονταν σε µερικάεκατοµµύρια ευρώ.
Σηµαντικά γεγονότα εκείνης της περιόδου είναι οι θεσµικές µεταρρύθµισης της
επιτροπής Καρατζά, οι οποίες έµελλε να αλλάξουν το τοπίο της
εγχώριαςκεφαλαιαγοράς.
Από τις αρχές του 1989 έως και τα τέλη του 1990 δηµιουργούνται οι πρώτες
Α.Ε.∆.Α.Κ. από µη κρατικέςεταιρείες (Intertrust, Alpha, Ευρωπαϊκή Πίστη,
ΑσπίςΠρόνοια) µε Α/Κ κυρίως µικτού τύπου. Την ιδίαπερίοδο τα αποτελέσµατα των
θεσµικών µεταρρυθµίσεωνέχουνήδηκαταγράφειµέσωσηµαντικήςανόδου των τιµών
των µετοχών που ήτανεισηγµένες στη χρηµατιστηριακήαγορά των Αθηνών.
Επιπλέον, οι αφελείςπροσδοκίες για την ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων του
1996 από την Αθήνα, σε συνδυασµό µε ορισµέναχαρακτηριστικά του
χρηµατιστηρίουώθησανακόµηπερισσότερο τις τιµές των µετοχών στα ύψη.
Παρατηρώνταςπροσεκτικά το διάγραµµααποκαλύπτει ότι η καθοριστικήφάση
της ανάπτυξης του θεσµού των Α/Κ είναι η περίοδος 1990 έως και τέλος του 1992.
Την περίοδο αυτή παρά ότι δεν υπάρχειουσιαστικήποσοτικήεξάπλωση του θεσµού σε
όρουςκεφαλαίων, δηµιουργούνται οι περισσότερεςΕταιρείες∆ιαχείρισης (13) καθώς
και 32 νέα Α/Κ διαφορετικού τύπου. Επίσης, ως σηµαντικάγεγονόταεκείνης της
περιόδου είναι οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ένωσης
Θεσµικών Επενδυτών για τους κανόνεςδιαφήµισης και τους τρόπουςυπολογισµού της
απόδοσης των Α/Κ.
Η επόµενηφάση (1/1/1993-31/12/1994) ήτανκαθοριστική για την
ποσοτικήµεγέθυνση του θεσµού. Την περίοδο αυτή οι εταιρείεςδιαχείρισης Α/Κ
επταπλασίασαν τα υπό διαχείριση κεφάλαιά τους, πλησιάζοντας τα 4 δις ευρώ.
Η επόµενη περίοδος (31/12/1994 µέχρι και τέλη του 1997) συνδέεται µε την
έκρηξη των Α/Κ στην Ελλάδα. Οι Α.Ε.∆.Α.Κ υπερπενταπλασίασαν τα υπό διαχείριση
κεφάλαιά τους σε σηµείο που αποτελούσαν το 37% των ιδιωτικών καταθέσεων, όταν
το 1991 ήταν µόλις 1,81%. Η διαχρονική µείωση του πληθωρισµού των επιτοκίων
των καταθέσεων και των Ε.Γ.Ε.∆. , καθώς και το επιτυχηµένο παρελθόν των Α/Κ ,
ώθησαν ένα ποσοστό των ιδιωτικών αποταµιεύσεων στα Α/Κ. Εκείνη επίσης την
εποχή ξεκίνησαν τη δραστηριοποίηση τους στο χώρο επαγγελµατικής διαχείρισης
κεφαλαίων µεγάλες για την εποχή τράπεζες, όπως η Εργασίας, η Ιονική , η ΑΤΕ, η
Γενική, µε αποτέλεσµα να αλλάξει η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς. Οι
παραδοσιακά τρεις µεγάλες εταιρείες διαχείρισης (Alpha, Intertrust, ∆ιεθνική)
κατείχαν στις 31/12/1997 το 42% του µεριδίου της αγοράς των Α/Κ όταν το 19911993 τα ποσοστά ήταν 82,6%, 81,5% και 71,2% αντίστοιχα. Το σηµαντικότερο
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θεσµικό χαρακτηριστικό ήταν η ονοµατολογική κατάταξη των Α/Κ, η οποία
περιόρισε τη µέχρι τότε αυθαιρεσία τους.
Την περίοδο 1/1/1998-αρχές 2000, παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των τιµών
των µετοχών και παράλληλα εντυπωσιακές εισροές στα µετοχικά Α/Κ µε έξαρση
τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 1999. Ως αποτέλεσµα των
συµπεριφορών αυτών των επενδυτών η κατηγορία των µετοχικών Α/Κ στα τέλη του
1999 αποτελούσε το 52% του συνόλου των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Η είσοδος στα
υψηλότερα σηµεία του δείκτη, σε συνδυασµό µε την επενδυτική επιλογή των
διαχειριστών για αποκλειστικά εγχώριες επενδύσεις, είχαν ως αποτέλεσµα των
εγκλωβισµό εκατοντάδων χιλιάδων µεριδιούχων και την καταγραφή σηµαντικών
βραχυπρόθεσµων αλλά και µεσοπρόθεσµων απωλειών.
Από τις αρχές του 2000 µέχρι και το Μάρτιο του 2003 υπάρχει καθοδική
πορεία του εγχώριου αλλά και των διεθνών χρηµατιστηρίων και
παρατηρείταιαπροθυµία των µεριδιούχων να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από τα
µετοχικά Α/Κ. Ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός εκείνης της εποχής αποτελεί η έναρξη
λειτουργίας της Α.Ε.∆.Α.Κ. των ασφαλιστικών οργανισµών, ενώ στις 19/11/2002
δηµιουργείται και το πρώτο Α/Κ του µεγαλύτερου εγχώριου ασφαλιστικού φορέα,
του ΙΚΑ, µε την ονοµασία Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισµών. Κυρίαρχο γεγονός της
περιόδου αυτής είναι οι συγχωνεύσεις Α/Κ λόγω συγχωνεύσεων των µητρικών τους
τραπεζών.
Συνολικά κεφάλαια και αριθµός Α/Κ της Ελληνικής αγοράς (1985-2008)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟ
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Την επόµενη περίοδο (Απρίλιος 2003 έως και το τέλος του 2007), παρά την
έντονη άνοδο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η οποία παρατηρήθηκε µετά το τέλος
των πολεµικών συγκρούσεων στο Ιράκ, δεν παρατηρούνται νέες εισροές στα µικτά
και µετοχικά Α/Κ. Αντίθετα, εκδηλώνονται συνεχείς τάσεις εξαγορών, αρκετοί δε
επενδυτές στρέφονται στις διεθνείς αγορές αναζητώντας αξιολογηµένους διαχειριστές
και καλύτερες αποδόσεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεγονός της περιόδου αυτής είναι η
εξαγορά των διαχειριζόµενων κεφαλαίων της IntertrustΑ.Ε.∆.Α.Κ. από την εταιρεία
∆ιαχείρισης της EFGEurobank-Εργασίας (29/11/2004). Το σηµαντικότερο γεγονός
της συγκεκριµένη περιόδου είναι ο νέος νόµος 3283/2004 για τους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων ο οποίος ενσωµατώνει στην ελληνική νοµοθεσία σηµαντικά
στοιχεία της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αναφορικά µε τη λειτουργία του θεσµού.
∆ηµιουργούνται επίσης νέα Α/Κ που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια
(exchangedtradedfunds) , Α/Κ που επενδύουν σε άλλα Α/Κ (FundsofFunds) , Α/Κ
που αναπαράγουν τη σύνθεση χρηµατιστηριακών δεικτών µετοχών ή οµολόγων
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(IndexFunds) και Α/Κ ακίνητης περιουσίας (RealEstateFunds). Επιπλέον, στα
πλαίσια διαφάνειας του θεσµού, οι εταιρείες διαχείρισης είναι πλέονυποχρεωµένες να
δηµοσιεύουν δυο πολύ σηµαντικούς δείκτες για την πληρέστερη ενηµέρωση των
επενδυτών, των δείκτη εξόδων (expenseratio) και το δείκτη εναλλαγής
χαρτοφυλακίου (turnoverratio).
Κατά την τελευταία περίοδο, από το 2008 µέχρι και σήµερα, παρατηρείται µια
δραµατική µείωση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 57%. Η αβεβαιότητα που
προκάλεσε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση είχε ως αποτέλεσµα τη
µεταστροφή των επενδυτών σε πιο συντηρητικές επενδύσεις, όπως τις προθεσµιακές
καταθέσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο κανονισµός ενός Α/Κ καθορίζει τους επενδυτικούς σκοπούς του και
περιγράφει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του. Στην ουσία δηλαδή, ο
κανονισµός ρυθµίζει τις σχέσεις των φορέων λειτουργίας του Α/Κ, δηλαδή της
Εταιρείας ∆ιαχείρισης, των µεριδιούχων και του Θεµατοφύλακα. Ο κανονισµός
συντάσσεται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και εγκρίνεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
Η συµµετοχή στο Α/Κ αποδεικνύεται µε ονοµαστικό τίτλο, ο οποίος εκδίδεται
από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και προσυπογράφεται από το Θεµατοφύλακα (τίτλος
µεριδίου). Οι τίτλοι µεριδίου µπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα µερίδια ή
κλάσµατα µεριδίου και πρέπει να περιέχουν:
α) την ονοµασία του αµοιβαίου κεφαλαίου,
β) τον αριθµό της άδειας σύστασής του,
γ) τις επωνυµίες της Α.Ε. ∆ιαχείρισης και του Θεµατοφύλακα,
δ) τον αριθµό των µεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο,
ε) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας του µεριδιούχου ή των
µεριδιούχων και
στ) τη βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία µεριδίων.
Οι επενδύσεις του Α/Κ υπόκεινται σε περιορισµούς που τίθενται εκ της
νοµοθεσίας, αλλά και εκ του Κανονισµού του ίδιου του Α/Κ. οι περιορισµοί και οι
προϋποθέσεις που τίθενται δια νόµου αφενός τα είδη των κινητών αξιών στις οποίες
το Α/Κ µπορεί να επενδύσει και αφετέρου τα ποσοτικά επενδυτικά όρια ανά
κατηγορία
κινητών
αξιών:
Συγκεκριµένα τα Α/Κ επιτρέπονται να επενδύσουν κατά βάση σε:
α) κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά και αποτελούν
αντικείµενο
διαπραγµάτευσης
σε
οργανωµένη
αγορά,
β) κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε κάποια άλλη αναγνωρισµένη αγορά κράτους-µέλους,
γ) κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους,
δ)
νεοεκδιδόµενες
κινητές
αξίες,
ε)
µερίδια
Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
βάσει
των
εθνικών
νοµοθεσιών,
στ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την
καταστατική
του
έδρα
σε
κράτος-µέλος,
ζ) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε µια από τις προηγούµενες αγορές που προαναφέρθηκαν,
η) µέσα χρηµαταγοράς πλην των διαπραγµατεύσιµων σε εποπτευόµενη αγορά που
εµπίπτουν στα στοιχεία α), β), γ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α/Κ
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Ενεργητικό ονοµάζεται η συνολική περιουσία του αµοιβαίου κεφαλαίου σε
τρέχουσες τιµές. ∆ηλαδή καθηµερινά υπολογίζονται οι τιµές των οµολόγων, οι τόκοι,
τα µετρητά, οι µετοχές, το συνάλλαγµα κλπ. και αθροίζονται για να προκύψει το
ενεργητικό. Η αξία του ενεργητικού µεταβάλλεται τόσο από την διακύµανση της
άξιας των επενδύσεων όσο και από τις συµµετοχές και εξαγορές της κάθε ηµέρας.
Πιο
συγκεκριµένα
ενεργητικόείναιτοσύνολο
της
περιουσίαςτωνΑ/Κκαιεπιτρέπεταιναεπενδύεται µόνο :
♦ Σεκινητέςαξίεςεισαγόµενεςστηνκύριααγοράχρηµατιστηρίουαξιώνκράτους
µέλους
της
Ε.Ε,
στηνΠαράλληληΑγορά
(Π.Α)
τουΧ.Α.Α.,
σεκοινοτικόχρηµατιστήριο µεόρουςεισαγωγήςαντίστοιχους' εκείνους της Π.Α.
τουΧ.Α.Α.
ήσεάλληαναγνωρισµένηχρηµατιστηριακήαγοράκράτουςµέλους,πουορίζεται µεαπόφασητουΥπουργείουΟικονοµικών.
♦ Σετίτλους
µεριδίωνελληνικώνΑ/Κκαισε
µηεισαγµένουςσεχρηµατιστηριακήαγοράτίτλουςµεριδίωνκοινοτικώνΑ/Κπουπληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας της Ε.Ε
85/611.
♦ Σεκινητέςαξίες,
πουείναιεισαγόµενεςστηνκύριααγοράχρηµατιστηρίουκράτουςη µέλους της
Ε.Ε µέχριποσούπουδενυπερβαίνειτο 1/5 της καθαρήςαξίαςτουΑ/Κ.
♦ Σε
άλλες
κινητέςαξίες
µέχριποσού,
πουκατάτηντοποθέτηση,
δενυπερβαίνεισεποσοστότο10% της καθαρήςαξίαςτουενεργητικούτουΑ/Κ.
♦ Σε µετρητάκαιτραπεζικέςκαταθέσεις.
Καθαρό ενεργητικό αµοιβαίου κεφαλαίου Το καθαρό ενεργητικό ενός
αµοιβαίου κεφαλαίου είναι η συνολική αξία των κινητών αξιών στις οποίες είναι
επενδυµένη η κοινή περιουσία των µεριδιούχων, συν τις απαιτήσεις (προκαταβολές,
δεδουλευµένοι τόκοι, κλπ.) µείον τις υποχρεώσεις όπως αµοιβές θεµατοφύλακα,
χρηµατιστηριακών εταιρειών, δάνεια, έξοδα, κλπ.

ΥΠΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει το αµοιβαίο κεφάλαιο διαιρείται σε τµήµατα ίσης
αξίας τα οποία ονοµάζονται µερίδια. Η καθαρή τιµή του µεριδίου σε µια
συγκεκριµένη ηµέρα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού της
ηµέρας αυτής, µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων µεριδίων:
•

Καθαρή Τιµή Μεριδίου=

ό

ό

ύ

ό

ί

Το καθαρό ενεργητικό είναι η συνολική αξία των κινητών αξιών στις οποίες
είναι επενδυµένη η περιουσία του Α/Κ, συν τυχόν απαιτήσεις (προκαταβολές,
δεδουλευµένοι τόκοι κλπ. ), µείον τυχούσες υποχρεώσεις (αµοιβές Θεµατοφύλακα,
αµοιβές χρηµατιστών και χρηµατιστηριακών εταιρειών, δάνεια κλπ.). Ο υπολογισµός
του καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιµές καλείται αποτίµηση.
Η τιµή διάθεσης του µεριδίου είναι η τιµή εκείνη, στην οποία πωλούνται τα
µερίδια σε κάποια συγκεκριµένη ηµέρα. Η τιµή αυτή προκύπτει από την καθαρή τιµή
του µεριδίου µε την πρόσθεση σε αυτήν της προµήθειας διάθεσής του, εφόσον αυτή
υφίσταται. ∆ηλαδή:
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•

Τιµή ∆ιάθεσης
∆ιάθεσης(%)]

Μεριδίου=

Καθαρή

Τιµή

Μεριδίου*[1+Προµήθεια

Η τιµή εξαγοράς του µεριδίου είναι η τιµή εκείνη στην οποία οι µεριδιούχοι
µπορούν να ρευστοποιήσουν τα µερίδιά τους. Η τιµή αυτή προκύπτει από την καθαρή
τιµή του µεριδίου, αφαιρώντας την προµήθεια εξαγοράς, εφόσον υφίσταται:
•

Τιµή Εξαγοράς
Εξαγοράς(%)]

Μεριδίου=

Καθαρή

Τιµή

Μεριδίου*[1+Προµήθεια

Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς, οι
τιµές διάθεσης και εξαγοράς είναι ίσες µε την καθαρή τιµή του µεριδίου.

ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α/Κ
Όλα τα αµοιβαία κεφάλαια παρακρατούν ένα ποσοστό όταν ο επενδυτής
αγοράζει µερίδια και άλλο ένα ποσοστό όταν ρευστοποιεί. Η παρακράτηση αυτή
ονοµάζεταιπροµήθεια διάθεσης και εξαγοράς και κυµαίνονται διαφορετικά από
εταιρεία ∆ιαχείρισης σε εταιρεία. Η µεγαλύτερηπροµήθεια συναντάται στα
αναπτυξιακά και στα µικτά αµοιβαία κεφάλαια αλλά συνήθως, η προµήθεια διάθεσης
κυµαίνεται από 0% έως 5% ενώ η προµήθεια εξαγοράς µεταξύ 0,5% και 1%
Σύµφωνα µε εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αριθµ. 25/11.11.2004)
οι Α.Ε.∆.Α.Κ. που επιθυµούν να συστήσουν Α/Κ καλούνται να λαµβάνουν πρόνοια
ώστε να µην προβλέπονται άλλες επιβαρύνσεις για τους µεριδιούχους και το
ενεργητικό των Α/Κ, εκτός από τις παρακάτω:
A) προµήθειες και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν τους µεριδιούχους των αµοιβαίων
κεφαλαίων:
I. Προµήθεια διάθεσης µεριδίου αµοιβαίου κεφαλαίου.
II. Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.
Β) προµήθειες και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το ενεργητικό των αµοιβαίων
κεφαλαίων:
I. Προµήθεια διαχείρισης στην οποία περιλαµβάνεται η αµοιβή της Α.Ε.∆.Α.Κ. ,
η αµοιβή του συµβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του αµοιβαίου
κεφαλαίου που τους έχουν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα.
II. Προµήθεια θεµατοφυλακής του αµοιβαίου κεφαλαίου.
III. Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του αµοιβαίου
κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3283/2004.
IV. Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό
του αµοιβαίου κεφαλαίου.
V.
Έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου.
VI. Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση
των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου.
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VII.

Εισφορές που καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και σε
οποιαδήποτε άλλη κατά νόµο αρµόδια αρχή για λογαριασµό του αµοιβαίου
κεφαλαίου.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ Α/Κ
Η διάθεση αλλά και η εξαγορά των µεριδίων γίνεται µε την επίσηµη τιµή της
ηµέρας που έγινε η αίτηση διάθεσης/εξαγοράς αποδεκτή από την Εταιρεία
∆ιαχείρισης. Για να γίνει µια αίτηση αποδεκτή, απαιτείται να είναι σωστά
συµπληρωµένη και να έχει κατατεθεί το ποσό της επένδυσης στο λογαριασµό του
αµοιβαίου κεφαλαίου. Η διάθεση νέων µεριδίων ή η εξαγορά ήδη υπαρχόντων δεν
έχει καµία επίπτωση στην τιµή µεριδίου.
Για την απόκτηση µεριδίων Α/Κ απαιτούνται τα παρακάτω:
α) γραπτή αίτηση προς την Α.Ε.∆.Α.Κ.
β) αποδοχή του κανονισµού του Α/Κ
γ) ολοσχερής καταβολή στο Θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων σε
µετρητά ή/και υπό προϋπόθεση της αποδοχής τους από την Α.Ε.∆.Α.Κ. σε κινητές
αξίες π.χ. µετοχές.
Η τιµή διάθεσης των µεριδίων των Α/Κ είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής
της αίτησης για την απόκτηση µεριδίων και προσδιορίζεται µε βάση την αξία του
µεριδίου του Α/Κ της ίδιας µέρας υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η
ολοσχερής καταβολή στο Θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων.
Η εξαγορά των µεριδίων του Α/Κ είναι υποχρεωτική όταν τη ζητήσει ο
µεριδιούχος. Για το σκοπό αυτό, ο µεριδιούχος υποβάλλει την αίτηση στην
Α.Ε.∆.Α.Κ. και παραδίδει προς ακύρωση τους τίτλους των µεριδίων του Α/Κ που
εξαγοράζονται στην τιµή εξαγοράς των µεριδίων της ηµέρας υποβολής της αίτησης
του µεριδίου για εξαγορά. Η τιµή αυτή προσδιορίζεται µε βάση την αξία του µεριδίου
του Α/Κ της ίδιας µέρας. Η αξία των µεριδίων του Α/Κ που εξαγοράζονται
καταβάλλεται σε µετρητά µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµέρα υποβολής της
αίτησης για την εξαγορά.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ
Το ενεργητικό διαιρείται σε ίσης αξίας µερίδια ή κλάσµατα µεριδίων. Η
συµµετοχή στο Α/Κ πραγµατοποιείται µόνο µε την αγορά µεριδίων του Α/Κ και
αντίστοιχα η µερική ή ολική αποχώρηση από το Α/Κ γίνεται µόνο µε την µερική ή
ολική εξαγορά µεριδίου από την Α.Ε.∆.Α.Κ. . Η συµµετοχή στο Α/Κ αποδεικνύεται
µε ονοµαστικό τίτλο, ο οποίος ονοµάζεται τίτλος µεριδίων τον οποίο εκδίδει η
Α.Ε.∆.Α.Κ. και προσυπογράφει ο Θεµατοφύλακας. Η µε οποιοδήποτε τρόπο
απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαίωσης συµµετοχής στο Α/Κ δεν επιφέρει
καµία έννοµη συνέπεια ως προς τις σχέσεις του µεριδιούχου µε την Α.Ε.∆.Α.Κ., η
οποία κατόπιν σχετικής αιτήσεως εκδίδει νέα βεβαίωση σε αντικατάσταση της
παλαιάς. Οι µεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή
του Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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Για την απόκτηση µεριδίων Α/Κ απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:
α) γραπτή αίτηση προς την Α.Ε.∆.Α.Κ.
β) αποδοχή του κανονισµού του Α/Κ
γ) ολοσχερής καταβολή στο Θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων σε µετρητά ή/και
υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την Α.Ε.∆.Α.Κ. σε κινητές αξίες.
Η εξαγορά των µεριδίων του Α/Κ από την Α.Ε.∆.Α.Κ. είναι υποχρεωτική
όταν τη ζητήσει ο µεριδιούχος. Τα µερίδια του Α/Κ εξαγοράζονται στην τιµή
εξαγοράς µεριδίων της ηµέρας υποβολής της αίτησης του µεριδιούχου. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της
Α.Ε.∆.Α.Κ. και σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αναστολή
εξαγοράς µεριδίων Α/Κ για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών µηνών. Η αναστολή
µπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις µήνες κατά ανώτατο όριο.
Η συµβατική µεταβίβαση µεριδίων Α/Κ απαγορεύεται και συνεπώς τυχόν
µεταβίβαση κατά τον τρόπο αυτό δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα καθότι είναι
απολύτως άκυρη, µε µοναδική εξαίρεση τη µεταβίβαση µεταξύ συζύγων ή συγγενών
α’ και β’ βαθµού σε ευθεία γραµµή.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Α/Κ
Σε περίπτωση λύσης του Α/Κ η διανοµή του ενεργητικού του διενεργείται από
την Α.Ε.∆.Α.Κ. υπό τον έλεγχο του Θεµατοφύλακα, µε την ολοκλήρωση της οποίας
συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται και από ορκωτό ελεγκτή και κοινοποιείται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι µεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το
1/10 των µεριδίων του Α/Κ, µπορούν να ζητήσουν από την Α.Ε.∆.Α.Κ. τη σύγκληση
συνελεύσεως των µεριδιούχων, η οποία υποχρεωτικά συγκαλείται το αργότερο εντός
30 ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να
περιέχει το αντικείµενο της ηµερησίας διάταξης.
Ο µετασχηµατισµός του Α/Κ επιτυγχάνεται µε συγχώνευση δύο ή
περισσότερων Α/Κ, λη µε διάσπαση ενός Α/Κ σε περισσότερα. Η συγχώνευση
πραγµατοποιείται είτε µε την απορρόφηση, είτε µε τη δηµιουργία νέου Α/Κ . Η
διάσπαση καταλήγει στη δηµιουργία δύο ή περισσότερων νέων Α/Κ.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ Α/Κ
Ο Κανονισµός ενός Α/Κ καθορίζει τους επενδυτικούς σκοπούς του και
περιγράφει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του. Στην ουσία, ο Κανονισµός
ρυθµίζει τις σχέσεις των φορέων λειτουργίας του Α/Κ, δηλαδή της Εταιρείας
∆ιαχείρισης, των µεριδιούχων και του Θεµατοφύλακα. Ο Κανονισµός συντάσσεται
από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
αποτελεί δε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη άδειας σύστασης του Α/Κ. . Ο
Κανονισµός περιέχει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ονοµασία και τη διάρκεια του Α/Κ
β) την επωνυµία της Α.Ε.∆.Α.Κ. και του Θεµατοφύλακα
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γ) τον επενδυτικό σκοπό του Α/Κ, την επενδυτική του πολιτική, τους
επενδυτικούς περιορισµούς και τις µεθόδους διαχείρισης, το βαθµό των επενδυτικών
κινδύνων, καθώς και τα χαρακτηριστικά του µέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται
το Α/Κ.
δ) την τυχόν παροχή εγγύησης επί του ενεργητικού του Α/Κ από το πιστωτικό
ίδρυµα
ε) το είδος των επενδύσεων στα οποία µπορεί να επενδύεται το ενεργητικό
του Α/Κ
στ) την τιµή των µεριδίων του Α/Κ κατά το χρόνο σύστασής του
ζ)τις προµήθειες, τα έξοδα και τις αµοιβές
η) το χρόνο και τη διαδικασία διανοµής των κερδών του Α/Κ
θ) τους όρους συµµετοχής στο Α/Κ και της εξαγοράς των µεριδίων του.
Ο Κανονισµός του Α/Κ τροποποιείται από κοινού από την Α.Ε.∆.Α.Κ. και το
Θεµατοφύλακα µετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Για κάθε διαχειριζόµενο Α/Κ η Α.Ε.∆.Α.Κ. υποχρεούται να εκδίδει δυο ειδών
ενηµερωτικά δελτία, ένα απλοποιηµένου και ένα πλήρες. Τα ουσιώδη στοιχεία του
πλήρους ενηµερωτικού δελτίου πρέπει να επικαιροποιούνται αδιάλειπτα µετά από
κάθε µεταβολή τους. Και οι δυο αυτές µορφές ενηµερωτικού δελτίου πρέπει να
περιέχουν τα ουσιώδη εκείνα στοιχεία που δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να
διαµορφώσουν σφαιρική και τεκµηριωµένη εικόνα για την εξεταζόµενη επένδυση και
τους σχετικούς κινδύνους της.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Οι φορείς λειτουργίας ενός Α/Κ είναι η Εταιρεία ∆ιαχείρισης, οι µεριδιούχοι
και ο Θεµατοφύλακας. Το ενεργητικό του Α/Κ κατατίθεται προς φύλαξη σε τράπεζα
που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και η οποία ασκεί καθήκοντα
Θεµατοφύλακα(Custodian). Ο ρόλος του Θεµατοφύλακα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
καθώς:
• Εγγυάται την ασφάλεια των χρηµάτων των επενδυτών και περιφρουρεί τα
συµφέροντα τους από τυχόν µη νόµιµη διαχείριση εκ µέρους της Εταιρείας
∆ιαχείρισης, µέσω αυστηρών ελέγχων που διενεργεί.
• Κρατάει όλα τα περιουσιακά στοιχειά του Α/Κ (µετρητά, Έντοκα
Γραµµάτια του ∆ηµοσίου, οµολόγα, µετοχές κλπ.), εισπράττει τους τόκους,
τα µερίσµατα κλπ. Επιτελεί δηλαδή καθήκοντα ταµία.
• Προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις χρεογράφων ή µετοχών για το
χαρτοφυλάκιο του Α/Κ ακλουθώντας τις νόµιµα παρεχόµενες οδηγίες της
Εταιρείας ∆ιαχείρισης.
• Ευθύνεται για κάθε αµέλεια που αφορά εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους
ως σύνολο και είναι συνυπεύθυνος µε την Α.Ε.∆.Α.Κ. για κάθε παρατυπία
ή κακή διαχείριση.
• Ελέγχει ανά πάσα στιγµή τη νοµιµότητα των κινήσεων και την τήρηση του
κανονισµού.
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Θεµατοφύλακας εισπράττει νόµιµη
αµοιβή, η οποία αναφέρεται στον κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου.
Ο Θεµατοφύλακας µπορεί να αποδεσµευθεί από τα καθήκοντά του, είτε εφόσον
αυτός παραιτηθεί είτε εφόσον ζητηθεί η αντικατάστασή του κατόπιν σχετικού
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αιτήµατος της Α.Ε.∆.Α.Κ. και έγκρισης του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο
ορισµός νέου θεµατοφύλακα διενεργείται κατόπιν σχετικού αιτήµατος της
Α.Ε.∆.Α.Κ. από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
Η συµµετοχή στο Α/Κ αποδεικνύεται µε ονοµαστικό τίτλο, ο οποίος
εκδίδεται από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και προσυπογράφεται από το
Θεµατοφύλακα (τίτλος µεριδίου). Οι τίτλοι µεριδίου µπορούν να εκδίδονται για
ένα ή περισσότερα µερίδια ή κλάσµατα µεριδίου και πρέπει να περιέχουν:
α) την ονοµασία του αµοιβαίου κεφαλαίου,
β) τον αριθµό άδειας της σύστασής του,
γ)τις επωνυµίες της Α.Ε. ∆ιαχείρισης και του Θεµατοφύλακα,
δ) τον αριθµό των µεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο,
ε) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας του µεριδιούχου ή των
µεριδιούχων και
στ) τη βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία των µεριδίων.
Εδώ και πολλά χρόνια έχει θεσµοθετηθεί η απλοποίηση των τίτλων
µεριδίων και παρέχεται, εφόσον αυτός επιθυµεί, βεβαίωση συµµετοχής που
ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα του τίτλου, προσφέροντάς του παράλληλα και
απόλυτη ασφάλεια.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι διατάξεις «περί κατάθεσης εις κοινόν
λογαριασµό» του Νόµου 5638/1932 εφαρµόζεται ανάλογα και στα µερίδια
αµοιβαίων κεφαλαίων.

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ Α/Κ

Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τα αµοιβαία κεφάλαια καθορίζεται από
το άρθρο 15 του Νόµου 3522/22.12.2006, ο οποίος αντικατέστησε την παράγραφο 3
του άρθρου 33 του ν. 3283/2004 ως εξής :
Η Α.Ε.∆.Α.Κ. υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής
ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόµενου ως
ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου βάσει της υπ’
αριθµόν 1/317/11.11.2004 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746Β’/26.11.2004), όπως εκάστοτε ισχύει :
• Για αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων άνευ προσαυξήσεως,
• Για οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της
µονάδας (0,25),
• Για µικτά αµοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της µονάδας (0,5),
• Για µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αµοιβαίων
πλην των αναφερόµενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά µια (1)
µονάδα.
Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού
ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην
αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαήµερο των µηνών
Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από το υπολογισµό του. Η καταβολή
του φόρου γίνεται στο όνοµα και για λογαριασµό του Α/Κ.
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Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Α.Ε.∆.Α.Κ.)
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει το Α/Κ το διαχειρίζεται ανώνυµη εταιρεία, η
οποία για να λειτουργήσει πρέπει να λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία αυτή ονοµάζεται Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης του
Αµοιβαίου Κεφαλαίου (Α.Ε.∆.Α.Κ.).
Σύµφωνα µε το νόµο 3283/2004, το µετοχικό της κεφάλαιο καταβάλλεται σε
µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος 1.200.000 ευρώ. Ο νόµος, για την προστασία των
επενδυτών , ορίζει ότι τα 2/5 τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.∆.Α.Κ.
ανήκουν σε εταιρεία µε ισχυρή οικονοµική επιφάνεια. Τουλάχιστον το 51% του
µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.∆.Α.Κ. πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα
ιδρύµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε ασφαλιστικές, σε
εταιρείες συµµετοχών ή σε ασφαλιστικά ταµεία µε ελάχιστο αποθεµατικό
τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.
Προκειµένου να λάβει την άδεια σύστασης ενός Α/Κ, η Α.Ε.∆.Α.Κ.
υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
• Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικό του Α/Κ
• ∆ήλωση πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να
κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ και να ασκεί
καθήκοντα Θεµατοφύλακα.
• Κανονισµό του Α/Κ υπογεγραµµένο από την Α.Ε.∆.Α.Κ. και από το
Θεµατοφύλακα.
Ως διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου νοείται:
α) η διαχείριση επενδύσεων
β) η διοίκηση του αµοιβαίου κεφαλαίου στην οποία εντάσσονται : νοµικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπηρεσίες
εξυπηρέτησης πελατών, αποτίµηση του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και
καθορισµός της αξίας των µεριδίων, έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών
διατάξεων, τήρηση µητρώου µεριδιούχων, διανοµή εσόδων, έκδοση και εξαγορά
µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και
βεβαιώσεων και τήρηση αρχείου.
γ) η διαφήµιση του αµοιβαίου κεφαλαίου και η προώθηση των µεριδίων του.
Επιπρόσθετα η Α.Ε.∆.Α.Κ. µπορεί να λάβει άδεια και για την παροχή των
ακόλουθων υπηρεσιών:
• ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταµεία, βάσει των εντολών που παρέχονται από
τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά
• Παρεπόµενες υπηρεσίες και ειδικότερα επενδυτικές συµβουλές για ένα ή
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και φύλαξη και διοικητική
διαχείριση µεριδίων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων.
Με την αίτηση για χορήγηση της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.∆.Α.Κ.
υποβάλλεται επίσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιχειρηµατικό σχέδιο και
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έκθεση σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα
της Α.Ε.∆.Α.Κ. . Θα πρέπει µα προκύπτει και να διασφαλίζεται ότι η Α.Ε.∆.Α.Κ. θα
διαθέτει την απαραίτητη εκείνη δοµή και οργάνωση ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος
ζηµίας των συµφερόντων των αµοιβαίων κεφαλαίων ή των πελατών της από
συγκρούσεις συµφερόντων (µεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, µεταξύ δύο
πελατών της , µεταξύ ενός πελάτη και ενός αµοιβαίου κεφαλαίου ή µεταξύ δύο
αµοιβαίων κεφαλαίων). Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε.∆.Α.Κ.,
κάθε µεταβολή του µετοχικού της κεφαλαίου καθώς και για κάθε µεταβίβαση
µετοχών της που έχει ως συνέπεια την απόκτηση ειδικής συµµετοχής, απαιτείται
άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. γνωστοποιεί χωρίς
καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των µελών του διοικητικού
της συµβουλίου, τα στοιχεία των διευθυντικών στελεχών της αλλά και κάθε
µεταβολή των εν λόγω προσώπων.
Η Α.Ε.∆.Α.Κ. δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του Α/Κ
παρά µόνο εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της
διαχείρισης του Α/Κ από άλλη Α.Ε.∆.Α.Κ. µε κύριο γνώµονα πάντα τα συµφέροντα
των µεριδιούχων. Η δέσµευση αυτή εξυπηρετεί προφανή αναγκαιότητα ασφάλειας
και σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος.
Η Α.Ε.∆.Α.Κ. ως εκ της θέσεως και των διαχειριστικών αρµοδιοτήτων της
πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζει, να εκτιµά και να ελέγχει ανά πάσα στιγµή
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Α/Κ. για το σκοπό αυτό θεσπίζονται και
χρησιµοποιούνται διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Ως άκρο και αναγκαίο όριο
ελέγχου, η Α.Ε.∆.Α.Κ. διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά µέσα στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ δεν
υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του.
Η Α.Ε.∆.Α.Κ. που σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω έχει λάβει άδεια λειτουργίας
µπορεί να διαθέσει τα µερίδια του Α/Κ και σε άλλο κράτος-µέλος, αφού ενηµερώσει
προηγουµένως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οµοίως, Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισµός
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) ο οποίος έχει την έδρα του σε άλλο
κράτος µέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε
την οδηγία 85/611/ΕΟΚ µπορεί να διαθέσει τα µερίδια του ή τις µετοχές του στην
Ελλάδα τηρώντας το σύνολο της Ελληνικής νοµοθεσίας.
Η Α.Ε.∆.Α.Κ. που προτίθεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει
υποκατάστηµα σε άλλο κράτος-µέλος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή
της αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφέροντας :
α) το κράτος-µέλος στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει και να
λειτουργήσει το υποκατάστηµα,
β) το πρόγραµµα των εργασιών της και την οργανωτική δοµή του
υποκαταστήµατος,
γ) τη διεύθυνση στο κράτος-µέλος υποδοχής από την οποία µπορούν να
ληφθούν έγγραφα και
δ) τα στοιχεία των υπεύθυνων του υποκαταστήµατος. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εφόσον κρίνει ικανοποιητικά τα στοιχεία που της υποβλήθηκαν τα
κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής εντός 3 µηνών.
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, στα τέλη του 2008
λειτουργούσαν 22 Α.Ε.∆.Α.Κ., οι οποίες διαχειρίζονταν συνολικά περίπου 10,42 δις
ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συνολικό ενεργητικό των ελληνικών Α/Κ
συρρικνώθηκε κατά 57% µέσα στο 2008, λόγω κυρίως της χρηµατοπιστωτικής
κρίσης.
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Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα αποτυπώνεται η διαχρονική πορεία του αριθµού
των Α.Ε.∆.Α.Κ και αντίστοιχα του αριθµού των αµοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
κατά την περίοδο 1998- 2010. Παρατηρώντας τα, φαίνεται ξεκάθαρα από τα
γεγονότα που περιγράψαµε παραπάνω ότι επηρέασαν τον αριθµό τόσο των ΑΕ∆ΑΚ
όσο και των Α/Κ.
Συγκεκριµένα στο ∆ιάγραµµα 4.6 ο αριθµός των ελληνικών εταιριών που
διαχειρίζονται αµοιβαία κεφάλαια, Α.Ε.∆.Α.Κ, αυξήθηκε από 7 που ήταν το 1990 σε
32 το 1998, και στην πορεία άρχισε να µειώνεται λόγω τον οικονοµικών γεγονότων
που έπληξαν την εγχώρια αγορά ώστε να φτάσει στο σηµερινό αριθµό των 22
εταιριών διαχείρισης, ο οποίος παραµένει σταθερός από το 2007.
∆ιαχρονική Εξέλιξη του Αριθµού των Α.Ε.∆.Α.Κ στην Ελλάδα την
περίοδο 1998 - 2010

Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.)

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Α.Ε.∆.Α.Κ.
Ο Κανονισµός Συµπεριφοράς των Εταιρειών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων
Κεφαλαίων και των Εταιρικών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) έχει
θεσπισθεί µε την υπ’ αριθ. 1/462/7.2.2008 µε την οποία καταργήθηκε η υπ’ αριθ.
132/19-5-98 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σκοπός του είναι η
θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις και τη συµπεριφορά των Εταιρειών και
των Καλυπτόµενων Προσώπων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους ώστε:
• να διαφυλάσσεται η έρρυθµη λειτουργία της αγοράς και να
υποστηρίζεται η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και
• να διασφαλίζεται η διενέργεια της ∆ιαχείρισης αποκλειστικά προς το
συµφέρον των επενδυτών.
Οι βασικές αρχές συµπεριφοράς που καθορίζει ο Κανονισµός Συµπεριφοράς
είναι:
1. Οι Α.Ε.∆.Α.Κ. ενεργούν εντίµως και νοµίµως κατά τη διεξαγωγή των
επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων προς το συµφέρον των
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2.

3.

4.

5.

συλλογικών ή ατοµικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται και χάριν της
ακεραιότητας της αγοράς,
Οι Α.Ε.∆.Α.Κ. ενεργούν µε την απαιτούµενη προσοχή και επιµέλεια,
προς το συµφέρον των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται και χάριν της
ακεραιότητας της αγοράς,
Οι Α.Ε.∆.Α.Κ. διαθέτουν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους
πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των
επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων,
Οι Α.Ε.∆.Α.Κ. λαµβάνουν µέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις
συµφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, µεριµνούν ώστε τα
συλλογικά και ατοµικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται να τυγχάνουν
δίκαιης µεταχείρισης.
Οι Α.Ε.∆.Α.Κ. τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που
διέπουν την άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων και
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον
πλέον ασφαλή τρόπο τα συµφέροντα των πελατών τους και η
ακεραιότητα της αγοράς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία της εφαρµογής
των διατάξεων της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Αποτελεί νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆) µε ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος
του δηµοσίου συµφέροντος και χαρακτηρίζεται για την λειτουργική της ανεξαρτησία
και διοικητική αυτοτέλεια. Η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν βαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισµό, οι πόροι της προέρχονται από τέλη και εισφορές που
βαρύνουν τους εποπτευόµενους φορείς. .
Ο προϋπολογισµός της Επιτροπής συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(∆.Σ) και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει έκθεση πεπραγµένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
καλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής,
προκειµένου να την ενηµερώνει για θέµατα της κεφαλαιαγοράς.
Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί :
η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς,
ο περιορισµός του συστηµικού κινδύνου, και
η προστασία του επενδυτικού κοινού µε την προώθηση της διαφάνειας.
Στους εποπτευόµενος φορεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
περιλαµβάνονται οι Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυµες Εταιρίες
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων
Κεφαλαίων, οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυµες
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Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής
∆ιαµεσολάβησης. Οι εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εποπτεύονται
επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της χρηµατιστηριακής
νοµοθεσίας αναφορικά µε τα θέµατα νοµιµότητας των πράξεων που συνδέονται µε
την προστασία των επενδυτών. Στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε ότι τα µέλη
διοικητικών συµβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη όλων των προαναφερόµενων
φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Επιπλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την έγκριση
ενηµερωτικών δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού κατά τη διενέργεια δηµοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε
οργανωµένη αγορά. Επίσης, έχει την αρµοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις
(επίπληξη, χρηµατικό πρόστιµο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε
εποπτευόµενα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νοµοθεσία για την
κεφαλαιαγορά.
Τέλος, ως εθνική εποπτική αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνάπτει
διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µε άλλες εποπτικές αρχές για την ανταλλαγή
εµπιστευτικών πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.
Είναι ενεργό µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών της
Κεφαλαιαγοράς (CommitteeofEuropeanSecuritiesRegulations - C.E.S.R.) και του
∆ιεθνούς Οργανισµού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
Η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε), αποτελεί κλαδικό συλλογικό
όργανο των Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
(Ε.Ε.Χ). Ιδρύθηκε το 1985, εποχή που η ύπαρξη της θεσµικής επένδυσης ήταν
υποτυπώδης, και λειτουργεί στα πρότυπα αναλόγων ενώσεων. ∆ιοικείται από
εφταµελές συµβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται τα αµοιβαία κεφάλαια µε τέσσερα
(4) µέλη και οι Ε.Ε.Χ µε τρία (3) µέλη. ∆ιατηρεί πέντε (5) µόνιµες επιτροπές που
µελετούν και προωθούν προτάσεις στα υπάρχοντα προβλήµατα. Τα θέµατα που
απασχολούν τις επιτροπές είναι κυρίως οικονοµικά, στατιστικά, θέµατα marketing,
φορολογικά, λογιστικά και εκπαιδευτικά.
Η Ε.Θ.Ε είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων
στην οποία εκπροσωπείται σε όλες τις επιτροπές της. Επίσης, έχει παρουσία,
συµµετοχή και εκπροσώπηση σε κρατικά εποπτικά όργανα (Επιτροπή
κεφαλαιαγοράς) , Χ.Α.Α, αλλά και σε άλλους συνδέσµους και ενώσεις ( Σύνδεσµος
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών κ.α).
Είναι µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία τακτικά µέλη µπορεί να είναι:
- Ανώνυµες εταιρείες των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η διαχείριση
αµοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
νόµων 3283/2004 (Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων) και 2778/1999
(Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία).
- Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
των νόµων 3371/2005 (Α.Ε. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και 2778/1999
(Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία).
- Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του νόµου 2396/1996 που
παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών
χαρτοφυλακίων πελατών τους.
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Ο σκοπός της Ένωσης, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι :
► Η προώθηση και η ανάπτυξη του θεσµού της επαγγελµατικής διαχείρισης
συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ως αποτελεσµατικό µέσο
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου και διασφάλισης της προστασίας του
επενδυτικού κοινού.
►Η προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των µελών της, και
►H προάσπιση των επαγγελµατικών συµφερόντων τους .
Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Ε.Θ.Ε :
-Προβάλλει και προάγει τον θεσµό των συλλογικών Επενδύσεων και των
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου καθώς και την επαγγελµατική διαχείριση αυτών.
-Προάγει τον υγιή ανταγωνισµό και την εφαρµογή κανόνων δεοντολογίας στο κλάδο.
-Ενηµερώνει, επιµορφώνει και εκπαιδεύει τα µέλη της και το κοινό για θέµατα που
άπτονται του θεσµού της επαγγελµατικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και
του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος .
-Προωθεί την διαµόρφωση νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου ανταγωνισµού για τα
µέλη της , για το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και για την ελληνική
οικονοµία εν γένει.
-Επικουρεί την διαµόρφωση κοινών θέσεων των µελών της επί του νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου που τα διέπει, µε την συµµετοχή της σε προπαρασκευαστικές
αυτού εργασίες , και µε την γνωµοδότηση προς τα µέλη της και τους φορείς του
κλάδου, επί νόµων και κανονισµών που διέπουν την λειτουργία των µελών της και
που χρήζουν οµοιόµορφης εφαρµογής ή ερµηνείας.
-Αναπτύσσει σχέσεις και εκπροσωπεί τα µέλη της ενώπιον ηµεδαπών, αλλοδαπών και
οικονοµικών αρχών ,οργανισµών και συγγενών µε τους σκοπούς της ένωσης.
Πέρα όµως από τους σκοπούς της Ε.Θ.Ε και την πραγµατοποίηση τους, υπάρχει και
ένας κώδικας ∆εοντολογίας που χρήζει µεγάλης σηµασίας για την σωστή
διαµόρφωση των σχέσεων µεταξύ των µελών της.
Ο κώδικας ∆εοντολογίας που θεσπίστηκε από την Ε.Θ.Ε, προσδιορίζει τους
κανόνες που ρυθµίζουν τις σχέσεις και την συµπεριφοράς µεταξύ των µελών της. Η
βασική επιδίωξη µε την εφαρµογή του, είναι να προωθηθούν οι σκοποί των µελών
καλύτερα, να προστατευθούν οι µεριδιούχοι και οι επενδυτές αλλά και να
δηµιουργηθούν συνθήκες θεµιτού και ευπρεπούς ανταγωνισµού. Ο κώδικας δίνει
κυρίως έµφαση στην προώθηση των σκοπών των µελών της Ένωσης µε τέτοιο τρόπο
ώστε να προάγεται η ιδέα της συλλογικής επένδυσης µε πλήρη συµµόρφωση στην
νοµοθεσία και στις αποφάσεις της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΙ∆Η ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Παρά τη σχετική συρρίκνωση του συνολικού ενεργητικού των Α/Κ στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ο αριθµός των υπαρχόντων Α/Κ είναι ικανοποιητικός
και η ποικιλία των προσφερόµενων Α/Κ παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Φυσικά,
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ο αριθµός των Α/Κ ανέρχεται σε µερικές δεκάδες
χιλιάδες, ενώ παράλληλα υπάρχει µια σηµαντική εξειδίκευση, ούτως ώστε αυτά να
καλύπτουν όλες σχεδόν τις ανάγκες των επενδυτών.
Οι βασικές κατηγορίες Α/Κ, οι οποίες είναι γνωστές στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές (κυρίως στις Η.Π.Α.) και στις οποίες µπορούµε να κατατάξουµε
οποιοδήποτε Α/Κ είναι:
1) Αµοιβαία Κεφάλαια χρηµαταγοράς (moneymarketfunds)
2) Αµοιβαία Κεφάλαιαοµολογιών (bondfunds)
3) Αφορολόγητα Αµοιβαία Κεφάλαια οµολογιών (taxexemptbondfunds)
4) Αµοιβαία Κεφάλαια κοινών µετοχών (commonstockfunds)
5) Αµοιβαία Κεφάλαια µικτού τύπου (balancedfunds)
6) ∆ιεθνή Αµοιβαία Κεφάλαια (international funds)
7) Άλλου τύπου Αµοιβαία Κεφάλαια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α/Κ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Σύµφωνα µε την απόφαση 1/317/11.11.2004 του ∆.Σ. της Επιτροπής της
Κεφαλαιαγοράς τα Αµοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται στις παρακάτω
κατηγορίες ανάλογα µε τη γεωγραφική κατανοµή του ενεργητικού τους:
(α) Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, εφόσον επενδύουν κυρίως σε
καταθέσεις και σε µέσα χρηµαταγοράς ή και σε οµολογίες ή και σε µετοχές, που
εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα.
(β) Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού, εφόσον επενδύουν κυρίως σε
καταθέσεις και σε µέσα χρηµαταγοράς ή και σε οµολογίες ή και σε µετοχές, που
εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα εκτός Ελλάδος. Η
Α.Ε.∆.Α.Κ. οφείλει να περιλαµβάνει στην ονοµασία του αµοιβαίου κεφαλαίου τον
κατά το δυνατό ακριβή προσδιορισµό της γεωγραφικής κατανοµής των επενδύσεών
του.
Πίνακας 2.2: Κατηγορίες Αµοιβαίων Κεφαλαίων βάσει Σύστασης Χαρτοφυλακίου
και Γεωγραφικής Κατανοµής.
ΕΙ∆ΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΣ/
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Επενδύει κυρίως*
σε προϊόντα της
χρηµαταγοράς
και σε µικρότερο
βαθµό σε τίτλους
σταθερού

Επενδύει κυρίως Επενδύει κυρίως Επενδύει
σε
σε µακροχρόνιους σε
µετοχές κινητές
αξίες
τίτλους σταθερού εσωτερικού
εσωτερικού όλων
εισοδήµατος του
των
εσωτερικού
προηγούµενων
κατηγοριών
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ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ΜΙΚΤΑ

εισοδήµατος του
εσωτερικού
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επενδύει κυρίως*
σε προϊόντα της
χρηµαταγοράς
και σε µικρότερο
βαθµό σε τίτλους
σταθερού
εισοδήµατος του
εξωτερικού

Επενδύουν
Επενδύει κυρίως
κυρίως
σε σε µετοχές του
µακροχρόνιους
εξωτερικού
τίτλους σταθερού
εισοδήµατος του
εξωτερικού

Επενδύει
σε
κινητές
αξίες
εξωτερικού όλων
των
προηγούµενων
κατηγοριών

Επίσης τα αµοιβαία κεφάλαια κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες
ανάλογα µε το είδος των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν το
ενεργητικό τους. Πιο συγκεκριµένα, διακρίνονται σε :
(α) ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων , εφόσον επενδύουν κυρίως σε καταθέσεις και
σε µέσα χρηµαταγοράς, ενώ απαγορεύονται να επενδύουν σε µετοχές.
(β) Οµολογιακά, εφόσον επενδύουν κυρίως σε οµολογίες, ενώ επιτρέπεται η
επένδυση σε µετοχές µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού
τους.
(γ) Μικτά, εφόσον επενδύουν κατ’ ελάχιστον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
του καθαρού ενεργητικού τους σε µετοχές και κατ’ ελάχιστον ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε οµολογίες. Το µέγιστο ποσοστό
επένδυσης σε µετοχές ή σε οµολογίες ή σε καταθέσεις και σε µέσα χρηµαταγοράς δεν
επιτρέπεται να επεµβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού
ενεργητικού τους.
(δ) Μετοχικά, εφόσον επενδύουν κυρίως σε µετοχές.
Επιπλέον, τα αµοιβαία κεφάλαια του άρθρου 24 του Νόµου 3282/2004 τα οποία
αναπαράγουν τη σύνθεση χρηµατιστηριακού δείκτη πρέπει να επενδύουν
ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του καθαρού
ενεργητικού τους σε µετοχές οι οποίες περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο
χρηµατιστηριακό δείκτη.
Πίνακας 2.1: Κατηγοριοποίηση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΥΕΠΕΝ∆ΥΕΙ
ΕΠΙΠΕ∆ΟΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων
Οµολογιακά

Μικτά

Μετοχικά

Κυρίως σε προϊόντα της
αγοράς χρήµατος
Κυρίως σε µακροχρόνια
οµόλογα και όχι άνω του
10% σε µετοχές
Σε όλες τις αγορές, κυρίως
συνδυάζουν οµόλογα και
µετοχές
Κυρίως σε µετοχές
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Χαµηλό

Χαµηλό- Μεσαίο

Μεσαίο
Υψηλό

FundsofFunds

Σε
άλλα
αµοιβαία
κεφάλαια
διαφόρων Υψηλό
επενδυτικών κατηγοριών

Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
Είναι η πιο απλή µορφή Α/Κ εισοδήµατος και επενδύουν σε βραχυπρόθεσµα
χρεόγραφα, τα οποία πωλούνται σε διάφορες χρηµαταγορές. Τα Α/Κ αυτού του τύπου
έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τις τράπεζες.
Τα χρεόγραφα τα οποία αγοράζουν σε γενικές γραµµές τα πιο ασφαλή και
ταυτόχρονα έχουν τη µικρότερη χρονική διάρκεια λήξης. Τέτοιου είδους χρεόγραφα
είναι τα Έντοκα Γραµµάτια του ∆ηµοσίου (Ε.Γ.Ε.∆.), τα πιστοποιητικά καταθέσεων
µεγάλων τραπεζών ή µεγάλων εταιρειών και τα εµπορικά γραµµάτια
(commercialpapers). Τα Α/Κ Χρηµαταγοράς προσφέρουν στους επενδυτές:
• Ελάχιστο κίνδυνο,
• ασφάλεια και
• ρευστότητα.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ
Τα χρήµατα τα οποία επενδύονται σε µερίδια Α/Κ χρηµαταγοράς,
χρησιµοποιούνται σε για βραχυπρόθεσµα δάνεια, πράγµα που σηµαίνει ότι θα
αποπληρωθούν σύντοµα. Μπορεί να θεωρηθεί και ως µία επένδυση η οποία έχει
σχεδόν µηδενικό κίνδυνο.
Τα χρήµατα που επενδύονται σε µερίδια Α/Κ οµολογιών, χρησιµοποιούνται
για την αγορά οµολογιών, δηλαδή χρησιµοποιούνται για µακροπρόθεσµα δάνεια τα
οποία έχουν εκδοθεί από το κράτος, από δηµόσιες εταιρείες ή από µεγάλες ιδιωτικές.
Κάθε οµολογία έχει ένα συγκεκριµένο επιτόκιο το οποίο πρέπει να πληρωθεί σε ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Η αγορά µιας οµολογίας ισοδυναµεί µε κλείδωµα των χρηµάτων σε ένα
συγκεκριµένο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της οµολογίας που κυµαίνεται συνήθως
από 10 έως 30 έτη. Αυτή η δέσµευση των χρηµάτων για τόσο µεγάλο χρονικό
διάστηµα αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου ο οποίος ονοµάζεται κίνδυνος
επιτοκίου. Η διακύµανση του επιτοκίου θα οδηγήσει και στη διακύµανση της
αγοραίας τιµής της οµολογίας. Αν τα επιτόκια αυξηθούν ενώ έχει κάποιος ήδη
αγοράσει µία οµολογία, η τρέχουσα τιµή των παλαιών οµολογιών θα µειωθεί αφού οι
επενδυτές θα µπορούν να αγοράσουν νέες οµολογίες µε υψηλότερο επιτόκιο.
Αντίθετα σε εάν τα επιτόκια µειωθούν, η τρέχουσα τιµή των παλιών οµολογιών θα
µειωθεί.
Τα Α/Κ οµολογιών µπορούν να θεωρηθούν σαν µια επένδυση σταθερού
εισοδήµατος µε σχετικά χαµηλό κίνδυνο, τα οποία είναι ένας συνδυασµός διάφορων
τύπων µακροπρόθεσµων οµολογιών.
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ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ
Τα µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια αποτελούνται (κατά κύριο λόγο) από µετοχές
(επενδύουν τουλάχιστον το 65% του χαρτοφυλακίου τους σε µετοχές) που είναι
εισηγµένες στο Ελληνικό χρηµατιστήριο ή/και στα χρηµατιστήρια του εξωτερικού,
καθώς η πρόσβαση τόσο στη τοπική όσο και στη διεθνή αγορά είναι εύκολη. Το
γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσµα η απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου να
επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία του γενικού δείκτη τιµών του
χρηµατιστηρίου, από αυτό συµπεραίνουµε πως η συνολική απόδοση του µετοχικού
Α/Κ εµφανίζει µεγάλη διακύµανση.
Η δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων, η µείωση του επενδυτικού
κινδύνου λόγω της ευρείας διασποράς, και η άµεση ρευστότητα είναι µερικά από τα
πλεονεκτήµατα των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων. Ωστόσο, πρόκειται για µια
επένδυση υψηλού ρίσκου που απευθύνεται σε µη συντηρητικούς επενδυτές που είναι
πρόθυµοι να αναλάβουν τον βαθµό του κινδύνου µακροπρόθεσµα και στόχο την
µεγιστοποίηση των αποδόσεων. Οι κατηγορίες που τα διακρίνουµε είναι:
SmallCompanyFunds: πρόκειται για αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε
µετοχές µικρών επιχειρήσεων µε καλές προοπτικές. Ο λόγος είναι ότι οι
µικρές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές µπορούν να παρουσιάσουν
υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης από µεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Aggressivegrowthfunds: τα Α/Κ του τύπου αυτού έχουν ως επενδυτικό
σκοπό την επίτευξη µέγιστων κεφαλαιακών κερδών αναλαµβάνοντας
ταυτόχρονα υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Είναι γνωστά και ως «go-go funds».
GrowthFunds: αναφέρονται κυρίως σε Α/Κ που κατευθύνουν τις επενδύσεις
τους σε µετοχές εταιριών των οποίων τα κέρδη αυξάνονται µε ρυθµούς
υψηλότερους από το µέσο όρο.
GrowthandIncomeFunds: τα Α/Κ της κατηγορίας αυτής επενδύουν κυρίως
σε κοινές µετοχές εταιριών που έχουν παρουσιάσει σηµαντική αύξηση τιµών
κατά το παρελθόν αλλά και ταυτόχρονα έχουν πετύχει µια σταθερή
µερισµατική πολιτική.
SectorFunds:στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µετοχικά Α/Κ τα οποία
εξειδικεύονται σε συγκεκριµένους κλάδους όπως ενέργεια, τεχνολογία κ.α.
EquityIncomeFunds: η κατηγορία αυτή διαφέρει ελάχιστα από την
growthandincomefunds. Βασική επιδίωξη είναι η επίτευξη κεφαλαιακών
κερδών καθώς και η εξασφάλιση κάποιου εισοδήµατος . Η βασική διαφορά
είναι ότι µεταξύ των στόχων αυτών, ως πιο σηµαντικός κρίνεται η
εξασφάλιση κάποιου εισοδήµατος για τους µεριδιούχους.

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ Α/Κ
Τα υβριδικά Α/Κ επενδύουν ταυτόχρονα τόσο σε µετοχικούς τίτλους όσο και
σε οµόλογα. Τα συγκεκριµένα τύπου Α/Κ βρίσκονται σε όρους επικινδυνότητας
µεταξύ µετοχικών και οµολογιακών Α/Κ. Ο βαθµός κινδύνου εξαρτάται από τα
ποσοστά κατανοµής του ενεργητικού του µεταξύ µετοχών και οµολόγων καθώς και
την ικανότητα του διαχειριστή να µεταβάλει τη σύνθεση στις αντίστοιχες συνθήκες
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της αγοράς. Τα υβριδικά Α/Κ διακρίνονται σε µικτού τύπου (balanced) και
κατανοµής περιουσιακών στοιχείων (assetallocation) Α/Κ.
1) ΜικτάΑ/Κ (Balanced Funds)
Τα µικτού τύπου Α/Κ επενδύουν σε µετοχές, οµόλογα και βραχυπρόθεσµα προϊόντα
ισοδύναµα του χρήµατος µε συγκεκριµένα ποσοστά. Μια συνηθισµένη κατανοµή του
ενεργητικού του σε ένα µικτό Α/Κ θα περιλάµβανε µετοχές και οµόλογα σε ποσοστό
περίπου 50%. Για το λόγο αυτό ονοµάζονται και ισορροπηµένα.
2) Α/Κ Κατανοµής Περιουσιακών Στοιχείων (AssetAllocationFunds)
Ένα Α/Κ αυτού του τύπου επενδύει σε µετοχές, οµόλογα και βραχυπρόθεσµα
προϊόντα ισοδύναµα χρήµατος. Ο διαχειριστής αυτού του τύπου µπορεί να
προσαρµόζει τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του
ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς και τις προσωπικές του
εκτιµήσεις, έτσι ώστε να επιτύχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση.

Α/Κ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η διαρκής ανάπτυξη της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης, αποτέλεσµα της
χρήσης
των
υπολογιστών
και
της
χρηµατοοικονοµικής
µηχανικής
(financialengineering), είχε ανάλογες επιπτώσεις και στο χώρο των Α/Κ.
Αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών είναι η δηµιουργία νέας γενιάς Α/Κ
(nextgeneration), όπως τα δεικτοποιηµένα Α/Κ (indexfunds) , τα χρηµατιστηριακώς
διαπραγµατεύσιµα Α/Κ (exchangetradedfunds), τα αµοιβαία κεφάλαια αµοιβαίων
κεφαλαίων (fundsoffunds) και τα Α/Κ αντιστάθµισης κινδύνου (hedgefunds).
I.

∆ΕΙΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Α/Κ

Παρά το γεγονός ότι τα δεικτοποιηµένα Α/Κ βρίσκονται τριάντα χρόνια στη
θεωρία των Α/Κ, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Α/Κ νέας γενιάς, αφού µόλις
τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν καταφέρει να συνδυάσουν τα θεωρητικά και
πρακτικά τους πλεονεκτήµατα µε ταυτόχρονες σηµαντικές εισροές σε αυτά.
Στην Ελλάδα η λειτουργία των δεικτοποιηµένων Α/Κ επετράπη µε το νόµο
3283/2004 και ο θεσµός ακόµα δεν έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά. Στα τέλη του
2008 υπήρχαν µόλις εννέα δεικτοποιηµένα Α/Κ, από τα οποία το ένα Α/Κ ήταν
συνδεδεµένο µε το Γενικό ∆είκτη, το AlphaIndexFund, τρία συνδεδεµένα µε τον
EurobankMidcapPrivateSector 50 Indexκαι πέντε τα οποία ήταν συνδεδεµένα µε το
δείκτη FTSE 20 (AlicoFTSE 20 IndexFund, Π&Κ AthensTop-20 IndexFundκαι
EurobankValueFTSE 20/ASE 20 IndexFund). Στο τέλος του 2008 τα υπό διαχείριση
κεφάλαια ήταν 108 εκατ. € και αντιστοιχούσαν στο 6,02% του συνόλου των
κεφαλαίων των µετοχικών Α/Κ του εσωτερικού.

II.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
FUNDSOFFUNDS- FOF)

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(

Τα αµοιβαία κεφάλαια Α/Κ είναι συλλογικά επενδυτικά σχήµατα των οποίων
το ενεργητικό επενδύεται αποκλειστικά σε µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων.
Έτσι τα αµοιβαία κεφάλαια Α/Κ προσφέρουν στον επενδυτή άµεση πρόσβαση σε
διαφορετικού τύπου Α/Κ.
Ο θεσµός αυτός έχει τις ρίζες του στις Η.Π.Α. όπου ξεκίνησε στα τέλη της
δεκαετίας του ’60. Μετά από µια περίοδο στασιµότητας γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη
προς το τέλος της δεκαετίας του ’90, όπου εµφανίσθηκε στην Ευρώπη , µε
µεγαλύτερη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστρία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι από το 1995 ως το 1997 ο αριθµός των fundsoffundsστις Η.Π.Α. τριπλασιάστηκε,
φθάνοντας τα 80, έχοντας υπό διαχείριση περισσότερα από 20 $ δις.
Η σηµαντική άνθηση των fundsoffundsσυνδέεται στενά µε την εν γένει
άνθηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων και του φαινοµένου αποδιαµεσολάβησης
που παρουσιάστηκε στις αναπτυγµένες χώρες στα τέλη της δεκαετίας του ΄90.
Βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης αυτής ήταν το γεγονός ότι ένας µεγάλος
αριθµός νέων επενδυτών µε µικρού ή µεσαίου µεγέθους αποταµιεύσεις ασχολήθηκε
ενεργά και αναζήτησε επαγγελµατική διαχείριση για τα χρήµατά του.Toπεριβάλλον
αυτό σε συνδυασµό µε τα χαµηλά επιτόκια της περιόδου ήταν σίγουρα το ιδανικότερο
για την ανάπτυξη του θεσµού των fundsoffunds και αυτό διότι τα αµοιβαία κεφάλαια
αυτού του είδους απευθύνονται κυρίως σε νέους επενδυτές που δεν έχουν τη γνώση ή
την εµπειρία για να διαχειριστούν µόνοι τους τα χρήµατά τους. Επιπλέον,
απευθύνονται σε επενδυτές µε περιορισµένα κεφάλαια στους οποίους δε δίνεται η
δυνατότητα να αποκτήσουν ένα καλά διαφοροποιηµένο κεφάλαιο και η πρόσβασή
τους σε ένα µεγάλο αριθµό αµοιβαίων κεφαλαίων είναι απαγορευτική. Το πιο
εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων είναι το γεγονός ότι
ένας επενδυτής αποκτά πρόσβαση σε δεκάδες υποκείµενα αµοιβαία κεφάλαια και
κατά συνέπεια σε εκατοντάδες χρεόγραφα και αξιόγραφα και τελικά σε ένα
αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο.
Η λειτουργία αυτής της κατηγορίας ,που είναι αρκετά δηµοφιλής στο
εξωτερικό, επετράπη στην Ελλάδα µε το νόµο 2383/2004 που ενσωµάτωσε νέες
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Αµοιβαία Κεφάλαια στην Ελληνική
νοµοθεσία. Με το θεσµό των αµοιβαίων κεφαλαίων Α/Κ παρέχεται η δυνατότητα
στις εταιρείες Α/Κ να δηµιουργήσουν ολοκληρωµένα χαρτοφυλάκια Α/Κ που
επενδύουν σε µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων. Υπάρχουν διαφορετικές
κατηγορίες επενδυτικής στρατηγικής και ο επενδυτής µπορεί να διαλέξει από το πιο
συντηρητικό τρόπο έως και τον πιο επιθετικό, ανάλογα µε τον κίνδυνο που είναι
διατεθειµένος να αναλάβει. Έτσι µπορεί να αγοράσει µερίδια ενός αµοιβαίου
κεφαλαίου Α/Κ, τα οποία έχει επιλέξει ο διαχειριστής. Τα αµοιβαία κεφάλαια Α/Κ
όπως και τα κοινά Α/Κ ,κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τον τύπο των Α/Κ που
επενδύουν. ∆ιακρίνονται σε µετοχικά, οµολογιακά και σε µικτά fundsoffundsενώ
ανάλογα µε τη γεωγραφική κατανοµή του ενεργητικού τους, τα διαχωρίζουµε σε
fundsoffundsεσωτερικού και εξωτερικού.
Μέσα σε λίγα χρόνια ο θεσµός των fundsoffundsκατάφερε να αποσπάσει ένα
τµήµα κεφαλαίων που επενδύονταν στα κλασικά Α/Κ. Σύµφωνα µε τα επίσηµα
στοιχεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών στα τέλη του 2008 λειτουργούσαν
συνολικά 38 αµοιβαία κεφάλαια Α/Κ µε συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια644,4
εκατ. Ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των συνολικών κεφαλαίων (περίπου 333,1 εκατ.
Ευρώ) είναι επενδυµένο σε µικτά fundsoffunds, στα µετοχικά έχουν επενδυθεί 270,4
εκατ. ευρώ και στα οµολογιακά 40,9 εκατ. ευρώ. Στο παρακάτω διάγραµµα
παρουσιάζεται η κατανοµή του συνολικού ενεργητικού ανά κατηγορία:
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Κατανοµή συνολικού ενεργητικού της εγχώριας αγοράς f-o-f ανά κατηγορία

ΜΕΤΟΧΙΚΑ
42%
ΜΙΚΤΑ
52%

Πηγή: Ε.Θ.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΜΙΚΤΑ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
6%

Στο παρακάτω διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το µερίδιο της
κατηγορίας αµοιβαίων κεφαλαίων Α/Κ στην κατανοµή του συνολικού ενεργητικού
της εγχώριας αγοράς Α/Κ στα τέλη του 2008.
FUNDS OF
FUNDS; 6,19%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΙΚΤΑ;
12,44%

ΞΕΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩ
Ν; 0,14%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ;
24,99%

ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΜΙΚΤΑ
FUNDS OF FUNDS

ΔΙΑΧ.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ;
24,23%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ;
32,01%

ΞΕΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

•

Τα πλεονεκτήµατα των FundsofFundsείναι:
διπλή διαφοροποίηση: µε την επένδυση σε ένα παραδοσιακού τύπου
µετοχικό Α/Κ επιτυγχάνεται µείωση του κινδύνου µέσω της διαφοροποίησης
µεταξύ διαφορετικών ειδών µετοχών. Σε ένα µετοχικό αµοιβαίο κεφάλαιο
Α/Κ επιτυγχάνεται επιπρόσθετη διαφοροποίηση και ταυτόχρονη µείωση του
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•

•

•

•
•

III.

κινδύνου µέσω της επένδυσης σε µερίδια διαφορετικών ειδών εγχώριων ή
διεθνών Α/Κ
ευκολία επένδυσης: τα αµοιβαία κεφάλαια Α/Κ παρέχουν τη δυνατότητα
στον υποψήφιο µεριδιούχο να συµµετέχει σε διαφορετικά Α/Κ χωρίς να
χρειάζεται να επενδύσει χωριστά σε κάθε ένα από αυτά. Αυτό συνεπάγεται για
τον επενδυτή λιγότερη προσπάθεια και έρευνα.
χαµηλό κόστος για νέους επενδυτές:µέσω της επένδυσης σε ένα αµοιβαίο
κεφάλαιο Α/Κ ο επενδυτής µπορεί να κατέχει ένα µεγάλο αριθµό εγχώριων
και διεθνών αξιόγραφων, µε ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο.

Τα µειονεκτήµατα των FundsofFundsείναι:
χαµηλός κίνδυνος-χαµηλές αποδόσεις: η επιπρόσθετη διαφοροποίηση που
επιτυγχάνεται µε την επένδυση σε µερίδια διαφορετικών Α/Κ και η
επακόλουθη µείωση του συνολικού κινδύνου έχει ως αποτέλεσµα την
πραγµατοποίηση χαµηλότερων αποδόσεων
επιπρόσθετες χρεώσεις:µερικές εταιρείες Α/Κ fundsoffundsπροχωρούν στη
χρέωση επιπρόσθετων εξόδων διαχείρισης
διπλή ενεργητική δράση: οι εταιρείες διαχείρισης υποστηρίζουν ότι µε
αυτόν τον τρόπο διενεργείται διπλή ενεργητική διαχείριση µε την κατάλληλη
επιλογή τίτλων και µε την παράλληλη επιλογή των κατάλληλων Α/Κ. Η
διαδικασία αυτή εγκυµονεί διπλούς κινδύνους αν οι διαχειριστές προβούν σε
διπλά λανθασµένες κινήσεις.

EXCHANGE TRADED FUNDS

Τα ExchangeTradedFunds ( ETFs - Χρηµατιστηριακώς ∆ιαπραγµατεύσιµα
Αµοιβαία κεφάλαια) αποτελούν ίσως την σηµαντικότερη ανακάλυψη των θεσµικών
επενδυτών για την διαχείριση και επένδυση κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές µετοχών
από το 1990 και µετά. Πιο συγκεκριµένα, τα ETFs είναι χαρτοφυλάκια µετοχών
σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρακολουθούν την πορεία ενός
συγκεκριµένου δείκτη ή µιας συγκεκριµένης οµάδας µετοχών. Συνδυάζουν δηλαδή τα
χαρακτηριστικά των µετοχών µε τα χαρακτηριστικά ενός αµοιβαίου κεφαλαίου
ανοιχτού τύπου, ενώ είθισται να είναι συνδεδεµένα µε κάποιο βασικό
χρηµατιστηριακό δείκτη(π.χ. S&P 500) και µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
συναλλαγών στο χρηµατιστήριο.
Ο επενδυτής µπορεί να αγοράσει µερίδια των ETFs είτε απευθείας από την
Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ) που τα
διαχειρίζεται είτε από το χρηµατιστήριο, ενώ όταν επιθυµεί να τα ρευστοποιήσει
µπορεί να το κάνει είτε πουλώντας τα στο χρηµατιστήριο είτε εξαργυρώνοντας τα
στην Α.Ε.∆.Α.Κ .
Το βασικότερό στοιχείο ενός ETF είναι ο διαχειριστής κεφαλαίων, ο οποίος
έχει πρωτεύον ρόλο καθώς πρέπει να υποβάλει ένα λεπτοµερές σχέδιο για το πώς το
ETF θα λειτουργεί, προκειµένου να δοθεί η άδεια από την αρµόδια επιτροπή
κεφαλαιαγοράς.
Στην Ελλάδα η λειτουργία αυτής της νέας κατηγορίας αµοιβαίων κεφαλαίων
που είναι αρκετά δηµοφιλής στο εξωτερικό επετράπη µε το νόµο 3283/2004, ο οποίος
35

ενσωµάτωσε στην ελληνική νοµοθεσία τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα αµοιβαία κεφάλαια.
Τα ETFs αποτελούν απειλή για τα αµοιβαία κεφάλαια και τα closed –
endfunds λόγω των χαµηλών δαπανών που επωµίζονται οι επενδυτές σε σχέση µε τα
αντίστοιχα έξοδα που χρεώνουν πολλά µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια καθώς
και λόγο χαµηλών ετήσιων διοικητικών αµοιβών. Επίσης µια σηµαντική
διαφορά σε σχέση µε ένα τυπικό αµοιβαίο κεφάλαια είναι η συνεχής και online
αποτίµηση του και η δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης ή αγοράς του όπως σε µια
µετοχή, σε αντίθεση µε τα αµοιβαία κεφάλαια στα οποία οι συναλλαγές µπορούν να
γίνουν στο τέλος της ηµέρας και αφού καθοριστούν οι καθαρές τιµές των µεριδίων.
Τέλος, ανάλογα µε την νοµική µορφή που διαθέτει ένα ETF τα µερίσµατα που
λαµβάνει, από την διακράτηση των µετοχικών τίτλων, µπορεί είτε να
επανεπενδύονται σε µετοχές, είτε να πληρώνονται στους κατόχους των ETFs, όπως
µια κοινή µετοχή.
Πιο συγκεκριµένα:
α) διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο και οι τιµές τους προσδιορίζονται
από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης, όπως οι µετοχές.
β) αντιπροσωπεύουν µια αναλογική συµµετοχή σε υποκείµενα µετοχικά
χαρτοφυλάκια µε σκοπό να αντιγράψουν ένα δείκτη αναφοράς (benchmark), όπως και
τα µετοχικά δεικτοποιηµένα Α/Κ. Ο δείκτης αναφοράς µπορεί να είναι εγχώριος,
διεθνής ή να αφορά ένα συγκεκριµένο κλάδο.
γ) διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο όπως Α.Ε.Ε.Χ., αλλά έχουν
µηχανισµούς που αποτρέπουν τη µεγάλη έκπτωση ή το µεγάλο υπερτίµηµα που
παρουσιάζουν συνήθως οι τιµές τους µέσω των marketmakersκαι τέλος
δ) ο αριθµός των µεριδίων σε κυκλοφορία αλλάζει διαρκώς όπως στα
παραδοσιακά Α/Κ.
Ασφαλώς υπάρχουν και µειονεκτήµατα της επένδυσης σε ETFs, τα οποία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ρευστότητα,
συνεχής
διαπραγµάτευση,
ευελιξία
Χαµηλό κόστος διαχείρισης, χαµηλές ετήσιες
διοικητικές αµοιβές
∆ιαφάνεια, διαµόρφωση των τιµών από την
προσφορά και τη ζήτηση
Φορολογικά πλεονεκτήµατα

ΜΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μεγάλα κόστη συναλλαγών
Πώληση µε discount ή premium
Η απόδοση και η ρευστότητα των ETFδεν
έχει εξεταστεί σε πτωτικές αγορές
∆εν παρέχουν την ποικιλία που παρέχουν τα
παραδοσιακά Α/Κ

Άµεση διαφοροποίηση (επένδυση σε
διαφοροποιηµένους δείκτες)
Πρόσβαση σε δείκτες και αγορές που δεν
έχουν τα αµοιβαία κεφάλαια

IV.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(HEDGEFUNDS)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε
συνδυασµό µε τα ολοένα αυξανόµενες επενδυτικές ανάγκες, έχει οδηγήσει τις
τελευταίες δεκαετίες στη δηµιουργία νέων σύνθετων προϊόντων. Στα αµοιβαία
κεφάλαια νέας γενιάς εντάσσονται τα αµοιβαία κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου
(hedgefunds) , τα οποία έχουν γίνει γνωστά στο ευρύ επενδυτικό κοινό κυρίως µέσα
από τα αρνητικά γεγονότα, όπως είναι η επίθεση στη στερλίνα από το κεφάλαιο του
G. Soros (1992), η κατάρρευση του LongTermCapital (1998), η έλλειψη διαφάνειας,
η υπερβολική µόχλευση, η πιθανή αστάθεια που προκαλούν στις αγορές χρήµατος και
κεφαλαίου και τέλος οι υπερβολικές αµοιβές των διαχειριστών τους.
Τα hedgefundsείναι επενδυτικά οχήµατα, οργανωµένα ως ιδιωτικοί
συνεταιρισµοί, τη διαχείριση των οποίων έχουν αναλάβει επαγγελµατίες διαχειριστές
και δεν είναι διαθέσιµα στο ευρύ κοινό. Βασικός σκοπός των hedgefundsείναι να
µειώνουν τις διακυµάνσεις των αποδόσεών τους, προστατεύοντας έτσι το αρχικό
κεφάλαιο των επενδυτών. Εξαιτίας του ιδιωτικού τους χαρακτήρα , τα
hedgefundsέχουν λιγότερους περιορισµούς: στη χρήση δανειακών κεφαλαίων για τις
επενδύσεις, στις ανοικτές πωλήσεις (shortselling) και στη χρήση των παραγώγων σε
κλασικά αµοιβαία κεφάλαια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δίνει επιπλέον βαθµούς
ελευθερίας στη χρήση επενδυτικών στρατηγικών οι οποίες διαφέρουν σηµαντικά από
τις περιοριστικές στρατηγικές των Α/Κ κλασικού τύπου, αλλά δηµιουργούν και
ανάλογους κινδύνους.
Οι ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζον τα hedgefundsως µια
σύγχρονη εναλλακτική µορφή επένδυσης προέρχονται από τα βασικά χαρακτηριστικά
τους, που διαφοροποιούνται αισθητά από τις υπόλοιπες κλασικές επενδύσεις:
• τα hedgefunds χρησιµοποιούν µια ποικιλία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
για να µειώσουν τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, να αυξήσουν τις αποδόσεις
τους µε την πορεία των µετοχών και των οµολόγων. Γι αυτό το λόγο είναι σε
θέση να προσφέρουν αποδόσεις που δε συσχετίζονται µε αυτές της αγοράς.
• Τα hedgefunds διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους ως προς τις επενδυτικές
στρατηγικές, τις αναµενόµενες αποδόσεις, τη µεταβλητότητα και τον
αναλαµβανόµενο κίνδυνο.
• Τα hedgefundsαπευθύνονται σε απόλυτα συνειδητοποιηµένους επενδυτές
(sophisticatedinvestors), θεσµικούς λη ιδιώτες, οι οποίοι ανήκουν στις υψηλά
εισοδηµατικές τάξεις.
• Οι διαχειριστές των hedgefunds έχουν µεγαλύτερη επαγγελµατική εµπειρία
και είναι σε γενικές γραµµές πειθαρχηµένοι και επιµελείς. Η πλειοψηφία από
αυτούς είναι εξαιρετικά εξειδικευµένοι και απασχολούνται στον τοµέα της
ειδικότητάς τους, δηλαδή εκεί που παρουσιάζονται συγκριτικά
πλεονεκτήµατα.
• Ένα µοναδικό χαρακτηριστικό των hedgefunds είναι η ύπαρξη ισχυρού
κινήτρου για το διαχειριστή, παρέχοντας σχετικά υψηλή προµήθεια
(performancefeeorincentivefee).
• Ένα άλλο µοναδικό χαρακτηριστικό των hedgefunds είναι το highwatermark.
Σύµφωνα µε τον όρο αυτό, για να δοθεί στο διαχειριστή η αµοιβή κινήτρου
πρέπει να έχουν καλυφθεί πρώτα οι τυχόν απώλειες προηγούµενων ετών και
συνολικά να υπερέχει η απόδοση του hedgefunds από την αντίστοιχη του
δείκτη αναφοράς.
• Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό του θεσµού είναι ότι οι επενδυτές στα
hedgefunds δεν µπορούν να εξαγοράσουν οποτεδήποτε θελήσουν την
επένδυσή τους. Οι επενδυτές είναι υποχρεωµένοι να µη ρευστοποιήσουν την
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επένδυσή τους για τουλάχιστον ένα έτος από την έναρξή της (lock-upperiod).
Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνονται σηµαντικές προµήθειες ρευστοποίησης
στους επενδυτές.

Βασικές κατηγορίες hedgefunds είναι οι παρακάτω:
Aggressivegrowth
Financial Services
Healthcare
Media/Communications
Technology
Distressed Securities
Emerging markets
Funds of Funds
Income
Value
Macro
Market neutral-arbitrage
Market neutral-securities hedging
Market timing
Opportunistic
Multi strategies
Short selling
Special situations

Η επένδυση σε hedgefunds παρουσιάζει πολλά και µοναδικά πλεονεκτήµατα
αφού:
Υπάρχει ποικιλία στρατηγικών που καλύπτουν κάθε επενδυτικό στόχο σε
συνδυασµό µε την επαγγελµατική διαχείριση από τους ικανότερους
διαχειριστές αγοράς.
Τα hedgefunds έχουν υψηλότερες αποδόσεις και χαµηλότερο κίνδυνο σε
σχέση µε τα παραδοσιακά Α/Κ.
Η ικανότητά τους να προσφέρουν θετικές αποδόσεις ακόµα και στις πτωτικές
αγορές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Μια από τις βασικές έννοιες στη χρηµατοοικονοµική θεωρία είναι η σχέση
απόδοσης-κινδύνου. Αυτή είναι η σχέση στην οποία βασίζεται η θεωρητική
θεµελίωση πολλών υποδειγµάτων αποτίµησης, όπως το φηµισµένο Υπόδειγµα
Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, γνωστό διεθνώς ως CapitalAssetPricingModel
(CAPM).
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Η συνολική απόδοση µιας επένδυσης µέσα σε µια χρονική περίοδο
υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:
Απόδοση=

ή

ί

έ

! ή

! ή

ί

ί

έ

έ

"

ό

έ

Αν η επένδυση είναι µετοχή, τότε ως αρχική αξία θεωρούµε την τιµή αγοράς,
ως τελική αξία την τιµή πώλησής της και ως επιπρόσθετη ροή τα µερίσµατα που
τυχόν έχουν διανεµηθεί µέσα στη χρονική περίοδο που εξετάζουµε.
Όταν πρόκειται για αγορά µεριδίων Α/Κ ως αρχική αξία λαµβάνεται η τιµή
διάθεσης του µεριδίου του Α/Κ και ως τελική αξία η τιµή εξαγοράς του. Οπότε
προκύπτει η παρακάτω σχέση:
Απόδοση Α/Κ=

# ή

ά

# ή% ά

# ή% ά

Οι παραπάνω σχέσεις παρέχουν την ποσοστιαία ονοµαστική απόδοση µιας
επένδυσης. Αυτό όµως που µας ενδιαφέρει είναι η πραγµατική απόδοση , η οποία µας
παρέχει και το πραγµατικό όφελος και όχι η ονοµαστική. Για την εύρεση της
πραγµατικής απόδοσης αφαιρούµε από την ονοµαστική απόδοση το ρυθµό
πληθωρισµού της περιόδου που αναφερόµαστε:
Rf= R – I
Όπου: Rfη πραγµατική απόδοση της επένδυσης,
Rη ονοµαστική απόδοση της επένδυσης,
Iο ρυθµός πληθωρισµού.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Με τον όρο κίνδυνο στη χρηµατοοικονοµική θεωρία, εννοούµε την απόκλιση
των πραγµατοποιηθέντων αποδόσεων (expost) ως προς τις αντίστοιχες αναµενόµενες.
Πολλοί αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο των επενδύσεων τους, ως προοπτική να χάσουν
ολόκληρο το κεφάλαιό τους, ωστόσο αυτός ο κίνδυνος είναι σπάνιος διότι τα άτοµα
έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε χαρτοφυλάκια και σε µεµονωµένους τίτλους
εταιρειών, οι οποίες είναι πιθανόν να χρεοκοπήσουν.
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Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ του κινδύνου µιας
επένδυσης και της απαιτούµενης απόδοσής της, βασιζόµενη σε προεκτάσεις
παρελθουσών αποδόσεων εναλλακτικών επενδύσεων. Εάν ένας επενδυτής δε θέλει να
αναλάβει κινδύνους, θα αποζηµιωθεί µε την ελάχιστη απόδοση που προσφέρει ένα
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, η οποία ισούται µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
(riskfreerate). Από την άλλη µεριά υψηλές αποδόσεις θα επιτευχθούν µόνο από
εκείνες τις επενδύσεις οι οποίες θα εµπεριέχουν κινδύνους.

ΕΙ∆Η ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ο κίνδυνος σύµφωνα µε το υπόδειγµα της αγοράς αποτελείται από δύο
επιµέρους συστατικά στοιχεία:
α) τον κίνδυνο της αγοράς ή συστηµατικό κίνδυνο (marketorsystematicrisk),
δηλαδή τον κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από παράγοντες που επηρεάζουν συνολικά
την αγορά και
β) το µη συστηµατικό κίνδυνο ή ειδικό κίνδυνο (unsystematicorspecificrisk),
δηλαδή από τον κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από παράγοντες που επηρεάζουν
αποκλειστικά τη συγκεκριµένη εταιρεία ή τον κλάδο που ανήκει.
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Κίνδυνος χαρτοφυλακίου

Πιο συγκεκριµένα ο συστηµατικός κίνδυνος αναφέρεται στο ποσοστό εκείνο
της συνολικής µεταβλητότητας της απόδοσης µια µετοχής, που οφείλεται σε
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν ταυτόχρονα τις µέσες αποδόσεις όλων των µετοχών
που διαπραγµατεύονται σε µια χρηµατιστηριακή αγορά, δηλαδή όλου του
χαρτοφυλακίου της αγοράς (marketportfolio). Είναι δηλαδή η πιθανότητα να
µεταβληθεί η τιµή µιας µετοχής σαν αποτέλεσµα των µεταβολών όλης της αγοράς.
Αντίθετα ο µη συστηµατικός κίνδυνος αναφέρεται στο ποσοστό εκείνο της συνολικής
µεταβλητότητας της απόδοσης µιας µετοχής, που οφείλεται κυρίως σε γεγονότα της
ίδιας εταιρείας ή του κλάδου στον οποίο ανήκει.
Το άθροισµα του συστηµατικού και του µη συστηµατικού κινδύνου αποτελεί
το συνολικό κίνδυνο µιας µετοχής.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Εάν µια µετοχή ή γενικά ένα επενδυτικό προϊόν αξιολογείται µεµονωµένα,
τότε ο κίνδυνος συνήθως µετράται µε την τυπική απόκλιση (standarddeviation) όλων
των δυνατών αποδόσεων. Εφόσον όµως οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να
επενδύουν σε χαρτοφυλάκια, εκείνο που θα πρέπει να τους ενδιαφέρει δεν είναι ο
συνολικός κίνδυνος της µετοχής, αλλά µόνο εκείνο το µέρος του κινδύνου που
παραµένει, όταν η συγκεκριµένη επένδυση συµπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιό τους.
Το ποσό µε το οποίο ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου αυξάνεται όταν µια µετοχή
συµπεριλαµβάνεται σε αυτό, είναι γνωστό και ως συστηµατικός κίνδυνος. Ο
συστηµατικός κίνδυνος µιας επένδυσης οφείλεται σε όλους εκείνους τους πολιτικούς,
οικονοµικούς και άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν συνολικά όλες τις
επενδύσεις. Το υπόλοιπο τµήµα του κινδύνου εξαλείφεται µέσω της διαφοροποίησης,
είναι γνωστό ως µη συστηµατικός κίνδυνος. Ο µη συστηµατικός κίνδυνος οφείλεται
σε παράγοντες οι οποίοι είναι µοναδικοί για κάθε εταιρεία και είναι ανεξάρτητοι των
οικονοµικών, πολιτικών αλλά και των άλλων παραγόντων που επηρεάζουν κατά
συστηµατικό τρόπο τις επενδύσεις. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι τεχνολογικές
καινοτοµίες, µια σηµαντική απεργία η αποτελεσµατικότητα ή µη της διοίκησης
καθώς και άλλα έκτακτα γεγονότα.

41

I.

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΗΤΑ (BETA)

Ο πιο απλός τρόπος προσέγγισης του συστηµατικού κινδύνου µιας επένδυσης,
µέσα σε µία εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά, είναι µε τη χρήση του συντελεστή
βήτα. Ο συντελεστής αυτός είναι ένα µέτρο της σχετικής επικινδυνότητας µιας
οποιασδήποτε επένδυσης, ως προς την εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά. Η εγχώρια
χρηµατιστηριακή αγορά προσεγγίζεται από το Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών και έχει εξ ορισµού συντελεστή βήτα ίσο µε τη µονάδα.
Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του συντελεστή βήτα µιας επένδυσης τόσο πιο
επικίνδυνη είναι η επένδυση αυτή. Μια µετοχή ή ένα Α/Κ µε συντελεστή βήτα
µεγαλύτερο από τη µονάδα θεωρείται επιθετική, ενώ εάν ο συντελεστής βήτα είναι
σηµαντικά µικρότερος της µονάδας τότε θεωρείται αµυντική. Για παράδειγµα εάν
ένα Α/Κ έχει συντελεστή βήτα ίσο µε 1,2 , τότε µια άνοδος του Γενικού ∆είκτη κατά
10% θα οδηγήσει σε κατά µέσο όρο άνοδο του µεριδίου του Α/Κ κατά 12%. Οι
επενδύσεις αυτού του είδους θα αποφέρουν σηµαντικά κέρδη σε καταστάσεις όπου η
αγορά χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο των τιµών των µετοχών (bullmarket), αλλά
συνήθως υφίσταται σηµαντικές απώλειες όταν η αγορά ακολουθεί πτωτική πορεία
(bearmarket).
Ο συντελεστής βήτα µιας µετοχής δεν είναι τίποτα άλλο από µια κλίµακα
επικινδυνότητας µε σηµεία αναφοράς τα Έντοκα Γραµµάτια του ∆ηµοσίου, που
έχουν συντελεστή βήτα ίσο µε το µηδέν και το Γενικό ∆είκτη του
Χρηµατιστηρίου, που έχει συντελεστή βήτα ίσο µε τη µονάδα εξ ορισµού.

Αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς των οποίων οι αποδόσεις παρουσιάζουν
χαµηλή διακύµανση, έχουν βήτα ίσο ή κοντά στο µηδέν, ενώ µετοχικά Α/Κ µπορεί να
έχουν συντελεστή βήτα που να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τη µονάδα. Αµοιβαία
κεφάλαια µικτού τύπου θα έχουν συντελεστές βήτα σηµαντικά χαµηλότερους της
µονάδας και κοντά στο 0,5.
Η ακριβής τιµή του συντελεστή βήτα ενός Α/Κ εξαρτάται από το ποσοστό
που του ενεργητικού που έχει επενδυθεί σε µετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία
που ενέχουν κίνδυνο, ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία µηδενικού κινδύνου. Το είδος
των επιλεγµένων αλλά και η στάθµιση που ο διαχειριστής επιλέγει συµβάλλει στην
τελική διαµόρφωση του µεγέθους του συστηµατικού κινδύνου ενός Α/Κ.
Για την εύρεση του συντελεστή βήτα ενός Ελληνικού Α/Κ (p) είναι
απαραίτητη η εκτίµηση του πιο κάτω γνωστού υποδείγµατος της αγοράς
(marketmodel):
Rp – Rf= ap+bp (Rm-Rf) + ut
Όπου:Rpείναι η απόδοση του Α/Κ pκατά την περίοδο t,
Rfείναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, το οποίο προσεγγίζεται από το επιτόκιο των
τριµηνιαίων Έντοκων Γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
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Rmείναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, όπως προσεγγίζεται από το
Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
apείναι ο συντελεστής άλφα του Α/Κ p,
bpείναι ο συντελεστής βήτα του Α/Κ p,
utείναι ένας στοχαστικός όρος , ο οποίος υποθέτουµε ότι πληροί τις υποθέσεις του
κλασικού γραµµικού υποδείγµατος και εκφράζει όλους τους τυχαίους παράγοντες
που επηρεάζουν τις αποδόσεις των Α/Κ και δεν έχουν συµπεριληφθεί στο
υπόδειγµα.Rp - rp

II.

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Ο συντελεστής βήτα µετρά ένα τµήµα της µεταβλητότητας ενός Α/Κ, αυτού
που οφείλεται στον κίνδυνο της αγοράς. Όπως έχουµε αναφέρει ο συντελεστής αυτός
εκφράζει τη µεταβλητότητα µιας επένδυσης ως προς το Γενικό ∆είκτη του Χ.Α..
Η τυπική απόκλιση εκφράζει πόσο µεταβλητή είναι η επένδυση ή ενός Α/Κ p
σε απόλυτους όρους και δίνεται από τον παρακάτω τύπο:
σp=&(

'

'

∑(+, − +̅, )0

όπου: rpείναι η απόδοση (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία κλπ.) του Α/Κ pµέσα σε
µια χρονική περίοδο,
+̅, είναι η µέση απόδοση του Α/Κ pγια την εξεταζόµενη χρονική περίοδο και Τ είναι
ο αριθµός των παρατηρήσεων.

Τυπική απόκλιση των αποδόσεων µιας χρηµατιστηριακής αγοράς

Το πλεονέκτηµα της τυπικής απόκλισης, ως µέτρο κινδύνου, είναι η άµεση
σύγκριση εναλλακτικών επενδύσεων. Όµως, η χρησιµοποίηση της τυπικής
απόκλισης, όπως οποιωνδήποτε τεχνικών µέτρησης του κινδύνου, παρουσιάζει
ορισµένους περιορισµούς. Η τυπική απόκλιση έχει νόηµα µόνο όταν συγκρίνεται µε
τη µέση της τιµή. Επιπλέον, βασίζεται στην υπόθεση της κανονικής κατανοµής, που
σηµαίνει ότι υπάρχουν ίσες διακυµάνσεις για κάθε πλευρά από τον µέσο της, µια
υπόθεση που συνήθως δεν παρατηρείται στις χρηµατιστηριακές αγορές. Παρά τους
περιορισµούς, η τυπική απόκλιση χρησιµοποιείται ευρύτατα από τους επαγγελµατίες
του χώρου της Χρηµατοοικονοµικής και πολλές φορές λανθασµένα.
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III.

TRACKING ERROR

Το trackingerrorαποτελεί ένα άλλο µέτρο κινδύνου το οποίο χρησιµοποιείται
στην ανάλυση της συµπεριφοράς των Α/Κ των οποίων οι διαχειριστές υποστηρίζουν
ότι ακολουθούν κάποιο συγκεκριµένο δείκτη αναφοράς (benchmarking). Η
διαχείριση χαρτοφυλακίου χρησιµοποιώντας ένα δείκτη αναφοράς συνίσταται στην
κατασκευή χαρτοφυλακίων τα οποία εµφανίζουν το ίδιο περίπου επίπεδο κινδύνου µε
αυτό του χαρτοφυλακίου αναφοράς, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στο
διαχειριστή να αποκλίνει ελαφρά στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης
από αυτόν. Το τελευταίο προϋποθέτει την ικανότητα του διαχειριστή να επιλέγει
υποτιµηµένες µετοχές (stockpicking). Στην ουσία το µέτρο αυτό αποκαλύπτει το
πόσο υψηλότερο µη συστηµατικό κίνδυνο έχει αναλάβει ο διαχειριστής του
εξεταζόµενου Α/Κ.
Το trackingerrorπροσεγγίζεται µε την τυπική απόκλιση της διαφοράς των
αποδόσεων του από την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς και υπολογίζεται από την
παρακάτω σχέση:
TEp= σ(Rp- Rb)
Ή εναλλακτικά:
5
∑3
4 (12 1̅2 )

TEp= &

6 '

όπου Rpοι αποδόσεις του pχαρτοφυλακίου, Rbοι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου
αναφοράς και epείναι οι αποκλίσεις των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου από αυτές
του χαρτοφυλακίου αναφοράς και 7̅, είναι η µέση τιµή των αποκλίσεων.
Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του trackingerror ενός Α/Κ, τόσο µεγαλύτερο µη
συστηµατικό κίνδυνο έχει αναλάβει ο διαχειριστής σε σχέση µε αντίστοιχα οµοειδή
Α/Κ και το χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Ενώ όσο µικρότερη είναι η τιµή του
συγκεκριµένου µέτρου, τόσο περισσότερο προσοµοιάζει το εξεταζόµενο
χαρτοφυλάκιο µε το δείκτη αναφοράς.
Όταν για τον υπολογισµό του trackingerrorχρησιµοποιούµε ηµερήσια,
εβδοµαδιαία ή µηνιαία στοιχεία, ο δείκτης µπορεί να µετατραπεί σε ετήσια βάση:
TEannualized= TEperiodic * √9
όπουTEannualizedκαιTEperiodicείναιαντίστοιχατοετησιοποιηµένοtrackingerrorκαιτουπολο
γιζόµενοtrackingerrorµικρότεροτου έτους διάστηµα και Ν είναι ο αριθµός των
περιόδων που χρησιµοποιήθηκαν για των υπολογισµό των αποδόσεων Rpκαι Rb.
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Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Εκτός του µη συστηµατικού κινδύνου υπάρχει και µια άλλη πηγή κινδύνου ο
κίνδυνος της αγοράς ή συστηµατικός κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην
πιθανότητα όπως ολόκληρη η χρηµατιστηριακή αγορά αποτελεί µέρος της αξίας της.
Η χρηµατιστηριακή αγορά ως σύνολο επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι
πραγµατικές και αναµενόµενες µεταβολές της οικονοµικής ανάπτυξης, ο ρυθµός
πληθωρισµού, το ύψος επιτοκίων κλπ. όπως για παράδειγµα οι τρεις τελευταίες
µεγάλες κρίσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς των Η.Π.Α. κατά τις περιόδους 19731974, 2000-2002 και της πιο πρόσφατης 2007-2008. Όσο περισσότερο διακρατά ένας
επενδυτής ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών, τόσο ελαττώνεται η
πιθανότητα απώλειας χρηµάτων και τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν ώστε
η τελική απόδοση προσεγγίζει το µακροχρόνιο µέσο όρο.
Κάθε χρηµατιστηριακή αγορά µεταβάλλεται από µέρα σε µέρα και από έτος
σε έτος ανάλογα µε τις µεταβολές στο επιχειρηµατικό κλίµα και τις αντιλήψεις των
επενδυτών. Οι βραχυχρόνιες αποδόσεις των µετοχών είναι ευµετάβλητες λόγω των
µεταβαλλόµενων επενδυτικών προσδοκιών ενώ οι µακροχρόνιες µετοχικές αποδόσεις
καθορίζονται από θεµελιώδεις οικονοµικές µεταβλητές όπως η µερισµατική απόδοση,
ο ρυθµός αύξησης των κερδών και ο ρυθµός αύξησης των µερισµάτων των
επιχειρήσεων. Άρα παρά το γεγονός ότι οι τιµές των κοινών µετοχών εµφανίζουν
βραχυχρόνια µεταβλητότητα και οι διακυµάνσεις τους οµαλοποιούνται σε βάθος
χρόνου, καθιστώντας τη µεταβλητότητα σχετικά χαµηλή για τους µακροχρόνιους
επενδυτές.
Το πιο διαδεδοµένο µέτρο των προσδοκιών των επενδυτών και του κινδύνου
αποτίµησης της αγοράς αποτελεί ο δείκτης τιµής προς κέρδη ανά µετοχή (P/E).
Υψηλός δείκτης P/Eυποδεικνύει συνήθως υψηλό κίνδυνο ενώ χαµηλός δείκτης
υποδεικνύει χαµηλό κίνδυνο.
Μια ακόµα παράµετρος για τις προσδοκίες των επενδυτών και τον κίνδυνο
αποτίµησης είναι η µερισµατική απόδοση. Τα µερίσµατα έχουν ιδιαίτερη σηµασία για
τους µακροχρόνιους επενδυτές.Υψηλή µερισµατική απόδοση υποδηλώνει
επιφυλακτικότητα και ανησυχία των επενδυτών για τις µελλοντικές επιχειρηµατικές
προοπτικές. Αντίθετα χαµηλά επίπεδα µερισµατικής απόδοσης αντανακλούν
αισιοδοξία και ενθουσιασµό για τις µελλοντικές επιχειρηµατικές εξελίξεις.
Με τους ιστορικά υψηλούς δείκτες P/Eκαι τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα
µερισµατικής απόδοσης οι επενδυτές κοινών µετοχών βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τον
κίνδυνο αποτίµησης. Ο κίνδυνος αποτίµησης αναφέρεται στην πιθανότητα απώλειας
κεφαλαίου η οποία οφείλεται στις σχετικά υψηλές τιµές των µετοχών. Περίοδοι
ισχυρής οικονοµικής ανάπτυξης συνήθως συνοδεύονται από ανοδική κίνηση των
τιµών των µετοχικών τίτλων και αυξανόµενο επενδυτικό ενθουσιασµό, ενώ περίοδοι
χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης συνήθως συνοδεύονται από στάσιµες ή καθοδικές
τιµές των µετοχών και επενδυτική απαισιοδοξία. Τέτοιες περιόδους ανιαρής
κατάστασης στην αγορά διαδέχονται περίοδοι ταχύτερης οικονοµικής ανάπτυξης και
έντονα ανοδικού κλίµατος στη χρηµατοοικονοµική αγορά. Η συγκεκριµένη
διαδικασία δηλαδή η τάση των αποδόσεων των µετοχών να επιστρέφουν στο
µακροχρόνιο µέσο όρο (reversiontomean) αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του
οικονοµικού και χρηµατιστηριακού περιβάλλοντος.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Α/Κ
Για την κατασκευή ενός κατάλληλου χαρτοφυλακίου αποτελούµενου από
περιουσιακά στοιχεία διαφορετικών χαρακτηριστικών απαιτούνται κάποιοι στόχοι, οι
πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι:
Καθορισµός στόχων
• Χρονικός ορίζοντας επένδυσης,
• Ανοχή προς τον κίνδυνο,
• Χρηµατοοικονοµικοί στόχοι
• Πληθωρισµός.
Α/ΚΠυρήνας (Core funds)
Τα συγκεκριµένα Α/Κ πυρήνα είναι συνήθως εγχώρια µετοχικού τύπου που
επενδύουν σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης (bluechips). Οι µετοχές µεγάλων
εταιρειών έχουν διαχρονικά επιδείξει µεγάλη σταθερότητα σε σχέση µε τις µικρές,
αφού αυτές αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό τις µελλοντικές οικονοµικές εξελίξεις.
Πιο συγκεκριµένα οι συντηρητικοί επενδυτές είναι αυτοί που επικεντρώνονται σε
Α/Κ που επενδύουν µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης που ενσωµατώνουν αξία
(value). Αντίθετα οι περισσότεροι επιθετικοί επενδυτές επιλέγουν αναπτυξιακά Α/Κ
(growth).
Περιφερειακό χαρτοφυλάκιο (Non-CorePortfolio)
Το υπόλοιπο τµήµα του χαρτοφυλακίου µπορεί να επενδυθεί σε περιφερειακές
(non-core) διαχρονικά µεταβαλλόµενες επενδύσεις, συµβάλλοντας έτσι στη διασπορά
του χαρτοφυλακίου. Τέτοιες επενδύσεις µπορεί να είναι µετοχές µικρής
κεφαλαιοποίησης, διεθνή Α/Κ , εξειδικευµένα Α/Κ (όπως χρυσού και
εµπορευµάτων), Α/Κ που επικεντρώνουν τις επενδύσεις σε συγκεκριµένο έναν τοµέα
(ενέργεια, βιοτεχνολογία) ή µια περιοχή (αναδυόµενες αγορές).
Παράδειγµα κατασκευής χ/φ µέσω Α/Κ για έναν µέσο Έλληνα επενδυτή
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∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή ορίζεται ως το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία
µπορεί να είναι µετοχές, οµολογίες, δικαιώµατα, µελλοντικά συµβόλαια , ακίνητα,
χρυσός, διαµάντια, µετρητά κ.ά. Συνήθως είναι καλύτερο κάποιος να επενδύει σε ένα
χαρτοφυλάκιο, παρά σε ένα συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο, λόγω των
σηµαντικών ωφελειών που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση των επενδύσεων. Η
επένδυση όλων των χρηµάτων σε ένα µεµονωµένο περιουσιακό στοιχείο, ενδείκνυται
µόνο εάν είµαστε απολύτως βέβαιοι για τη µελλοντική απόδοσή του ή όταν θέλουµε
να διακινδυνεύσουµε και αναλάβουµε ρίσκο σε µία µεµονωµένη επένδυση.

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ MARKOWITZ
Η προσέγγιση του Markowitz (1952) για την κατασκευή καλά
διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων στηρίζεται στην επιλογή και στο συνδυασµό
διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων, που έχουν ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό: τα
περιουσιακά στοιχεία που θα επιλεχθούν, θα πρέπει να έχουν συντελεστές συσχέτισης
των αποδόσεων τους σηµαντικά χαµηλότερους της µονάδας. Ο συντελεστής
συσχέτισης (p) είναι µία στατιστική η οποία µετράει το βαθµό παράλληλης
γραµµικής κίνησης δύο µεταβλητών. ∆ίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
PAB=

:;<=>

=∗ >

Όπου:
PABΣυντελεστής συσχέτισης.
CovΑΒΣυνδιακύµανση των µετοχών Α και Β.
σΑΤυπική απόκλιση της Α
σΒ Τυπική απόκλιση της Β.

Τα όρια των τιµών του βρίσκονται στο διάστηµα [-1,+1]. Συντελεστές
συσχέτισης κοντά στη µονάδα (+1) υποδηλώνουν ισχυρή, παράλληλη και οµόρροπη
κίνηση µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών, ενώ αντίστοιχα κοντά στο (-1),
δείχνουν ισχυρή, παράλληλη αλλά αντίθετης κατεύθυνση κίνηση. Τέλος, τιµές του
pκοντά στο µηδέν, υποδηλώνουν ότι οι δύο υπό εξέταση µεταβλητές κινούνται
ανεξάρτητα.
Ο Markowitz απέδειξε ότι δύο τέλεια αρνητικά σχετιζόµενες αποδόσεις
µετοχών, δηλαδή (PA,B = -1) και µε την κατάλληλη στάθµιση αυτών στο
χαρτοφυλάκιο, ολόκληρος ο κίνδυνος, συστηµατικός και ειδικός, µπορεί να
διαφοροποιηθεί.
Επίσης, από την παραπάνω σχέση του συντελεστή συσχέτισης προκύπτει:
CovA,B = PΑΒ*σΑ*σΒ
Στην ανωτέρω εφαρµογή η συνδιακύµανση είναιγινόµενο του συντελεστή
συσχέτισης µε τις τυπικές αποκλίσεις των µετοχών Α και Β. Ο συντελεστής beta
ουσιαστικά είναι η συνδιακύµανση των αποδόσεων µιας µετοχής µε της αποδόσεις
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της αγοράς, διαιρώντας µε τη διακύµανση των αποδόσεων της αγοράς. Συνεπώς είναι
ένα µέτρο του συστηµατικού κινδύνου της µετοχής. ∆ηλαδή:
Beta=

:;<=,A
5
A

Όπου:
CovAmΗ συνδιακύµανση της απόδοσης της µετοχής Α µε το σύνολο των αποδόσεων
της αγοράς m,
0
BC
η διακύµανση των αποδόσεων της αγοράς.
Σύµφωνα µε το Markowitz ο µέσος επενδυτής, προσπαθεί και να
µεγιστοποιήσει την αναµενόµενη απόδοση και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Η
αναµενόµενη απόδοση E(Rp)και ο κίνδυνος Var(Rp) ενός χαρτοφυλακίου το οποίο
αποτελείται από δύο µετοχές δίνεται από τη σχέση:
E(Rp) = X1 E(R1) + X2 E(R2) = ∑0EH' DE F(GE )
Var(Rp)= D'0 Var(R1)+ D00 Var(R2)+ 2 X1 X2Cov(R1,R2)
Όπου Xi(i=1,2) είναι το ποσοστό χρηµάτων που θα επενδυθούν στη µετοχήiκαιcov
(R1,R2) είναι η συνδιακύµανση των αποδόσεων των µετοχών 1 και 2.
Με βάση τις δύο παραπάνω σχέσεις προκύπτει η ακόλουθη σχέση:
Var(Rp)= D'0 Var(R1)+ D00 Var(R2) + 2 X1 X2 p1,2 σ1σ2
Η επισκόπηση της σχέσης δείχνει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η συσχέτιση
µεταξύ των αποδόσεων των δύο µετοχών, τόσο µεγαλύτερη είναι η συνδιακύµανσή
τους και κατ’ επέκταση τόσο µεγαλύτερος καθίσταται ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου.
Αν ο συντελεστής συσχέτισης των µετοχών 1 και 2 ήταν µηδέν, τότε ο συνολικός
κίνδυνος µειώνεται και γίνεται : Var(Rp)= D'0 Var(R1)+ D00 Var(R2) . Ενώ αν ο
συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός, τότε ο συνολικός κίνδυνος του
χαρτοφυλακίου γίνεται ακόµα πιο µικρός.
Η βασική υπόθεση της προσέγγισης του Markowitzείναι ότι οι επενδυτές
αποστρέφονται τον κίνδυνο (Riskaverseinvestors), δηλαδή θα δεχθούν να αναλάβουν
υψηλότερο κίνδυνο µόνο αν αποζηµιωθούν µε µεγαλύτερη απόδοση. ∆εχόµενος την
υπόθεση αυτή, ο Markowitzανέπτυξε ένα υπόδειγµα ανάλυσης χαρτοφυλακίου
χρησιµοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία και συνοψίζεται στις αµέσως επόµενες
υποθέσεις:
1. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά ενός χαρτοφυλακίου είναι η
αναµενόµενη απόδοση (expectedreturn) και κάποιο µέτρο διασποράς
των δυνατών αποδόσεων γύρω από τη µέση απόδοση (κίνδυνος).
2. Οι ορθολογικοί επενδυτές θα επιλέξουν αποτελεσµατικά
χαρτοφυλάκια (efficientportfolios). Ως αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια
θεωρούνται εκείνα τα οποία µεγιστοποιούν την αναµενόµενη απόδοσή
τους δοθέντος ενός επιπέδου κινδύνου ή εναλλακτικά και ισοδύναµα,
εκείνα τα οποία ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για µια δεδοµένη
αναµενόµενη απόδοση.
3. Είναι δυνατή η εξεύρεση αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων. Η
διαδικασία αυτή, απαιτεί κατάλληλη ανάλυση και γνώση των βασικών
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ατοµικών τους χαρακτηριστικών, της αναµενόµενης απόδοσής τους,
της διακύµανσης των αποδόσεών τους (κίνδυνος), καθώς και των
ενδοσυσχετίσεων των µεµονωµένων επενδύσεων που συνθέτουν το
χαρτοφυλάκιο.
Τέλος απαιτείται η χρήση προγράµµατος το οποίο θα χρησιµοποιήσει τα
δεδοµένα αυτά για την κατασκευή του συνόλου των αποτελεσµατικών
χαρτοφυλακίων (efficientfrontier). Το πρόγραµµα αυτό θα προτείνει το ποσοστό των
χρηµάτων που πρέπει κατανεµηθεί σε κάθε επενδυτικό στοιχείο, ώστε να επιτευχθεί ο
άριστος συνδυασµός κινδύνου- αναµενόµενης απόδοσης.

Παράδειγµα Αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Οι χρηµατιστηριακοί δείκτες αποτελούν βαρόµετρα της συµπεριφοράς των
µετοχών οι οποίες είναι εισηγηµένες στα αντίστοιχα χρηµατιστήρια και
κατασκευάζονται µε γενικώς αποδεκτά κριτήρια ώστε να απεικονίζουν µε όσο το
δυνατό πιο ακριβή τρόπο τη µέση κίνηση της χρηµατιστηριακής αγοράς. Η
χρησιµότητά τους και η ευρεία διάδοσής τους οφείλεται κυρίως στους παρακάτω
λόγους:
α) υπολογίζονται µε σχετικήευκολία,
β) είναι διαθέσιµοι από τα χρηµατιστήρια αλλά και από άλλους οργανισµούς,
γ) παρέχουν τη δυνατότητα στον επενδύτη άµεσης σύγκρισης της απόδοσης
του ατοµικού του χαρτοφυλακίου µε αυτό της χρηµατιστηριακής αγοράς και
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δ) παρέχουν ένα µέτρο σχετικής απόδοσης των χρηµατιστηριακών τίτλων, ως
προς εναλλακτικές επενδύσεις όπως είναι ο χρυσός, τα Έντοκα Γραµµάτια του
∆ηµοσίου, τα ακίνητα κλπ.
Στη διαδικασία κατασκευής χρηµατιστηριακών δεικτών λαµβάνονται υπόψη
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) ο αριθµός των µετοχών που θα χρησιµοποιηθεί για την σύνθεσή τους,
β) η σχετική σηµασία της κάθε µετοχής (στάθµιση),
γ) ο τρόπος υπολογισµού της µεταβολής των τιµών.
Σηµαντικοί χρηµατιστηριακοί δείκτες στην παγκόσµια αγορά είναι οι S&P
500 (Η.Π.Α), DownJonesIndustrials(Η.Π.Α.) , Nasdaq 100 (Η.Π.Α.), Nikkei225
(Ιαπωνία),Ftse 100
Index (Μεγ.
Βρετανία),
HangSengIndex (Κίνα),
GermanDAXIndex (Γερµανία), SMISwissMarket (Ελβετία) και ο Γ.∆.Χ.Α. (Ελλάδα).

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.∆.Χ.Α.)
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή καταρτίζονται διάφοροι χρηµατιστηριακοί
δείκτες, κυριότεροι των οποίων είναι ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών,
ο
FTSE/ATHEX 20,
ο
FTSE/ATHEXMID 40 και
ο
FTSE/ATHEXSMALLCAP 80.
Ο παλαιότερος από τους παραπάνω δείκτες είναι ο Γενικός ∆είκτης του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ο οποίος δηµιουργήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1988 και έχει
ως βάση την 31/12/1980, µε τιµή βάσης το 100.
Τη στιγµή δηµιουργίας του ο Γενικός ∆είκτης περιλάµβανε 49 εταιρείες ή 71
µετοχές, ενώ σήµερα περιλαµβάνει συνολικά60 µετοχές. Ο δείκτης αυτός είναι
σταθµισµένος µε βάση τη χρηµατιστηριακή αξία των εταιρειών που περιλαµβάνονται
σε αυτόν, ενώ ο έλεγχος της ποιότητας των µετοχών που περιέχονται
πραγµατοποιείται δύο φορές το χρόνο. Τα βασικά κριτήρια επιλογής µετοχικών
τίτλων για το Γ.∆.Χ.Α. είναι : η κεφαλαιοποίηση, η εµπορευσιµότητα και η
ικανοποιητική διασπορά των µετοχών, η ύπαρξη δηλαδή ενός επαρκούς ποσοστού
των µετοχών της εταιρείας στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α. , όπως και κάθε άλλος
χρηµατιστηριακός δείκτης άλλωστε, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα 100%
µετοχικό χαρτοφυλάκιο εσωτερικού χωρίς διαχειριστή(passiveportfolio).
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α. (24/11/2015)
Κωδικός
ΟΑΣΗΣ

Ελληνική Ονοµασία Μετοχής

Κλάδος

Κατηγορία

Υφιστάµενος
∆είκτης

ΕΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γ∆

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

ΑΛΦΑ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΟΤΕ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΥΡΩΒ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΕΙΡ

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
(ΚΟ)
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
(ΚΟ)
COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΕΣ Α.Ε
(ΚΟ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΕΕΕΚ

COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΑ)

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ

∆ΕΗ
ΚΟΣΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆

ΚΕΦ/ΣΗ

ΕΜΠ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
(ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &ΤΣΙΜΕΝΤΑ
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΙΝΛΟΤ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
(ΚΟ)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
(ΚΟ)
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)

ΓΕΡΜ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΝΤΚΑ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΟΛΙ

FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (KΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΗΥΑΤΤ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

&

ΚΑΕ

HYATT REGENCY ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ. Α.Ε.
(ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ
(KO)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛ. ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)

ΟΛΥΜΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

&

ΕΥ∆ΑΠ

Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗ

ΜΥΤΙΛ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ)

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΤΕΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (ΚΟ)

ΒΙΟΧΚ

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ)

ΒΩΒΟΣ
ΜΕΤΚ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
(ΚΟ)
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΗΡΑΚ

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ)

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &ΤΣΙΜΕΝΤΑ

ΑΛΕΚ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΓΕΝΑΚ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΙΣ

ΑΚΤΩΡ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. & ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΓΕΝ.
ΑΠΟΘ. ΑΕ (ΚΟ)
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΚΟ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
(ΚΟ)
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)

ΜΑΙΚ

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΑΤΤΙΚΑ

ATTICA Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚA)

ΑΒΑΞ

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

∆ΟΛ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΝΕΟΧΗ

∆ΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
(ΚΟ)
Η ΕΘΝΙΚΗ (A.E. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ.
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ) (ΚΟ)
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

ΤΕΡΝΑ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΣΤΗΡ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (ΚΟ)

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΝΟΤΟΣ

NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΑΡ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΠΕ
ΤΙΤΚ
ΜΟΗ

ΕΧΑΕ

ΜΠΕΛΑ
ΟΛΠ

ΕΕΓΑ

∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

&

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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ΜΕΓΑΛΗ
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ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΦ/ΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ

Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
∆ΠΡ
Γ∆
Γ∆
∆ΠΡ
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
∆ΠΡ
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
∆ΠΡ
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆

ΚΕΦ/ΣΗ

ΑΡΒΑ

S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &ΤΣΙΜΕΝΤΑ

ΜΙΝΟΑ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΙΑΤΡ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΑΙΣ

ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Α.Ε. (ΚΟ)

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΦΡΙΓΟ

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΙ∆Ε

ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΕΡΛΙΚΟΝ) (ΚΑ)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΤΣΙΠ

CHIPITA INTERNATIONAL S.A. (ΚΟ)

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΛΒΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΡΟΚΚΑ

ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ.
(ΚΑ)
ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ (ΚΟ)

ΕΦΤΖΙ

F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ)

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΗΧΚ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ)

ΥΓΕΙΑ

ΛΑΜΨΑ

ΛΑΜΨΑ Α. Ε. ΕΛΛ. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ (KΟ)

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΒΣΤΑΡ

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΑ)

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΟΤΟΕΛ

AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΕΓΟ

Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΤ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΜΕΓΑΛΗ
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Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆
Γ∆

Η ερµηνεία της τιµής ενός δείκτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγµα,
αν ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α. στις 31/12/2014 ήταν στις 1750 µονάδες, µπορεί να
ερµηνευθεί ότι εάν κάποιος επενδυτής είχε τοποθετήσει 100 χρηµατικές µονάδες στις
31/12/1980 σε µετοχές του δείκτη και µε τη συγκεκριµένη στάθµιση, σήµερα στις
31/12/2014 οι επενδύσεις αυτές θα άξιζαν σε ονοµαστικές τιµές 1750 µονάδες,
δηλαδή θα είχε αυξήσει τα χρήµατά του ονοµαστικά δηλαδή χωρίς την αφαίρεση του
πληθωρισµού, κατά 17,5 φορές.
Ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α. δεν περιλαµβάνει τα µερίσµατα και ως εκ τούτου
είναι δείκτης κεφαλαιακών αποδόσεων αποκλειστικά. Εποµένως η απόδοση που
αναφέρθηκε είναι υποεκτιµηµένη, αφού οι τιµές δεν έχουν προσαρµοστεί για τη
διανοµή των µερισµάτων. Για το λόγο αυτό η διοίκηση του Χρηµατιστηρίου
αποφάσισε τη δηµιουργία του ∆είκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού ∆είκτη, ο
οποίος περιλαµβάνει τόσο τις κεφαλαιακές αποδόσεις, όσο και τα διανεµηθέντα
µερίσµατα. Ο νέος δείκτης τέθηκε σε εφαρµογή στις 5 Μαρτίου του 2001, έχοντας ως
ηµεροµηνία βάσης την 1η Μαρτίου 2001 και τιµή βάσης τι; 1000 µονάδες.
Όλοι οι δείκτες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αποτελούν χαρακτηριστική
περίπτωση σύνθετων αριθµητικών δεικτών, όπου οι τιµές των περιλαµβανόµενων
µετοχών είναι σταθµισµένες ανάλογα µε τη χρηµατιστηριακή αξία τους σε σχέση µε
τη συνολική χρηµατιστηριακή αξία όλων των µετοχών που συµµετέχουν στο δείκτη.
Ο υπολογισµός τους γίνεται δηλαδή µε βάση τον εξής µαθηµατικό τύπο:
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Γ.∆.Χ.Α.=

∑3
JL4 IJ,K MJ,K

∑3
JL4 IJ,NO MJ,NO

* 100

Όπου : i=1,2,3,…,Nείναι οι µετοχές που συµπεριλαµβάνονται στο δείκτη,
PE,Q η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής i, τη χρονική περίοδο t,
RE,Q ο αριθµός των εισηγµένων µετοχών i, τη χρονική περίoδοt,
PE,STη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής i, την περίοδο βάσης 1980,
RE,STο αριθµός των εισηγµένων µετοχών i, την περίοδο βάσης 1980.

Η πορεία του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α. 31/1/1990 – 31/1/2012

Πηγή: Bloomberg
Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραµµα µπορούµε να δούµε τη µεγάλη άνοδο
του δείκτη κατά την περίοδο του έτος 1999. Οι επενδυτές αγόραζαν µαζικά µετοχές
λόγω θετικής ψυχολογίας, που αγνοούσε τα θεµελιώδη µεγέθη της οικονοµίας και
των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια τον Ιούλιο του ίδιου έτους το έξυπνο χρήµα και
θεσµικοί ρευστοποιούν τα κέρδη τους. Το Σεπτέµβριο του 1999 πραγµατοποιείται
ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό για το Γενικό δείκτη στις 6633,92 µονάδες καθώς
και µαζική αγοραστική υστερία λόγω ψυχολογικών και άλλων παραγόντων
Η εντυπωσιακή άνοδος του Χρηµατιστηρίου προσέλκυσε χιλιάδες νέους,
κυρίως εγχώριους, µικροεπενδυτές και η µαζική συµπεριφορά αυτών των αµύητων
και ελλιπώς πληροφορηµένων επενδυτών (noisetraders) δηµιούργησε τη
συµπεριφορά της αγέλης στη διάρκεια της χρηµατιστηριακής φούσκας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνον το Σεπτέµβριο του 1999 άνοιξαν 145.817 νέες µερίδες
επενδυτών. όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, όταν το σύνολο των
υπαρχόντων κωδικών στις 31/12/1998 ήταν λιγότερες από 300.000. Η εντυπωσιακή
άνοδος των τιµών το 1999, αλλά και η απότοµη πτώση που ακολούθησε είχε
σοβαρότατες οικονοµικές επιπτώσεις, κυρίως για τους µικροεπενδυτές, καθώς η
επενδυτική εµπιστοσύνη κλονίστηκε και για πολλά χρόνια οι επενδυτές ήταν
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επιφυλακτικοί απέναντι στη χρηµατιστηριακή αγορά, καταγράφοντας αρχικά
λογιστικές, αλλά στη συνέχεια υπέρογκες ζηµιές.
Επίσης παρατηρείται η καθοδική πτώση του δείκτη από το έτος 2007 µέχρι
και σήµερα. Η κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων των Η.Π.Α. καθώς και τα νέα
υψηλά των τιµών πετρελαίου και η πτώση του δολαρίου κλονίζουν τις αγορές και
αρχίζει η πτώση.
Αριθµός νέων µερίδων στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Μηνιαία στοιχεία 1998-2011)

Πηγές: Μηνιαία Στατιστικά ∆ελτία Χρηµατιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Αντίστοιχη ήταν και η συµπεριφορά των επενδυτών µετοχικών Αµοιβαίων
Κεφαλαίων, όπως φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα, µε τις εισροές στα µετοχικά
κεφάλαια εσωτερικού να φτάνουν σε εντυπωσιακά επίπεδα σε συγκεκριµένους µήνες
του 1999.
Οι ροές κεφαλαίων στα µετοχικά Α/Κ εσωτερικού (τριµηνιαία στοιχεία 1998-6/2011)

Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών
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Σε µια σχετικά πρόσφατη µελέτη αποδεικνύεται η ύπαρξη της συµπεριφοράς
της αγέλης στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά για την περίοδο 1998 - 2007.
Επιπλέον, δόθηκε για πρώτη φορά µια επιστηµονική ερµηνεία για τη φούσκα του
1999
µέσω
της
ύπαρξης
αγελαίας
συµπεριφοράς.
Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία δεδοµένα
για την περίοδο 1998 - 2007 αποδεικνύεται η ύπαρξη της αγελαίας συµπεριφοράς σε
ακραίες περιόδους της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς, η οποία µάλιστα
φαίνεται εντονότερη για τα ηµερήσια δεδοµένα, αναδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσµη
φύση του φαινοµένου.
Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι η συµπεριφορά της αγέλης είναι εντονότερη σε
ανοδικές, παρά σε πτωτικές περιόδους της χρηµατιστηριακής αγοράς. Η συµπεριφορά
της αγέλης ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της χρηµατιστηριακής φούσκας του 1999,
µε µεγαλύτερη ένταση στις µετοχές της µικρής κεφαλαιοποίησης. Η εντυπωσιακή
άνοδος του χρηµατιστηρίου προσέλκυσε χιλιάδες νέους εγχώριους µικροεπενδυτές µε
ελλιπή
πληροφόρηση,
οι
οποίοι
προέβησαν
σε
µαζικές
αγορές.
Η συµπεριφορά του χρηµατιστηρίου φαίνεται να είναι πιο ορθολογική µετά το 2002.
Αυτή η µεταστροφή στη συµπεριφορά των επενδυτών µπορεί να αποδοθεί κυρίως
στις σηµαντικές θεσµικές και κανονιστικές µεταρρυθµίσεις της ελληνικής
χρηµατιστηριακής αγοράς, στην έντονη παρουσία ξένων θεσµικών επενδυτών αλλά
και στην απουσία των εγχώριων µικροεπενδυτών οι οποίοι ενσωµάτωσαν θόρυβο
(noise) στις τιµές των µετοχών, ωθώντας τες προς τα πάνω.
Τα ευρήµατα αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιµα για την κατανόηση της
συµπεριφοράς των Ελλήνων επενδυτών και έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο για την
αποτελεσµατικότητα της χρηµατιστηριακής αγοράς όσο και για την κατασκευή
αποδοτικών χαρτοφυλακίων λαµβάνοντας υπ’ όψιν πληροφορίες από τη συµπεριφορά
των µικροεπενδυτών, χρησιµοποιώντας τα σχετικά εκτιµηµένα οικονοµετρικά
υποδείγµατα.

Συµπεράσµατα
Η Χρηµατιστηριακή αγορά των Αθηνών θα µπορούσε να λειτουργήσει θετικά
όχι µόνο στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας, αλλά και για την ευρύτερη
ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων. ∆υστυχώς η µέχρι τώρα πορεία του ρόλου
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι απογοητευτική.
Τα προαναφερθέντα εµπειρικά ευρήµατα είναι εξαιρετικά χρήσιµα σε µια
σειρά από αποδέκτες όπως επενδυτές, ασφαλιστικά ταµεία, Α/Κ, αλλά και τις για τις
εποπτικές αρχές, αφού η κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και η πιθανότητα
αποσταθεροποίησής τους ενέχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο για την αποτελεσµατική
λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, όσο και για την κατασκευή αποδοτικών
χαρτοφυλακίων και τελικά τον πλούτο των επενδυτών και της κοινωνίας µας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Επενδυτική Συµπεριφορά των ∆ιαχειριστών Αµοιβαίων Κεφαλαίων
Όπως σε κάθε επαγγελµατικό περιβάλλον, έτσι και στα αµοιβαία κεφάλαια η
διαχειριστική οµάδα έχει τη συνολική ευθύνη της εφαρµόζουσας επενδυτικής
στρατηγικής. Η οµάδα αυτή αποτελείται από τον Γενικό ∆ιευθυντή, τον Οικονοµικό
∆ιευθυντή, και τον υπεύθυνο Marketing. Ο σηµαντικότερος όλων είναι ο Γενικός
∆ιευθυντής και ο συντονιστικός του ρόλος που αναπτύσσει στην ΑΕ∆ΑΚ καθώς και
η ικανότητα του να εφαρµόζει τις κατάλληλες επενδυτικές στρατηγικές κάνοντας
χρήση των συµβούλων της Επενδυτικής Επιτροπής και το ταλέντο των
χρηµατοοικονοµικών επενδυτών που διαθέτει η εταιρία. Η συµπεριφορά που
επιδεικνύει η διαχειριστική οµάδα σε λειτουργικά και στρατηγικά θέµατα επένδυσης
είναι καθοριστική της επιτυχίας του αµοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια των
µεριδιούχων. Για το λόγο αυτό λειτουργεί ως ένας τρόπος διαφοροποίησης των
αµοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το πιο πετυχηµένο και
δηµοφιλές σχήµα επένδυσης είναι είναι αυτό του ανοικτού τύπου (openendmutualfund) λόγω των µοναδικών πλεονεκτηµάτων που αυτά εµφανίζουν.
Σύµφωνα µε στοιχεία της InvestmentCompanyInstituteο συνολικός αριθµός Α/Κ
παραδοσιακού τύπου παγκοσµίως ανερχόταν στα τέλη του 2008 σε 69.032 ενώ το
συνολικό ενεργητικό διαµορφώθηκε στα 18,97 $ τρις. Στην Ελλάδα σύµφωνα µε
επίσηµα στοιχεία, στα τέλη του 2008 λειτουργούσαν 22 Α.Ε.∆.Α.Κ. οι οποίες
διαχειριζόταν συνολικά περίπου 10,42 δις ευρώ. Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι κατά
τη διάρκεια των εποµένων χρόνων το συνολικό ενεργητικό των ελληνικών Α/Κ
συρρικνώθηκε κατά 57% λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της µεταφοράς
κεφαλαίων από τα Α/Κ σε προθεσµιακές καταθέσεις.
Η συµπεριφορά ενός διαχειριστή κατευθύνεται από τους εξής παράγοντες :
I.

Προσωπικές Ικανότητες

Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στις προσωπικές ικανότητες του διαχειριστή
να εφαρµόζει µια λογική επενδυτική πολιτική και να την προσαρµόζει στο συνεχές
εναλλασσόµενο περιβάλλον µε κύριο στόχο την αύξηση της απόδοσης του αµοιβαίου
κεφαλαίο και τον περιορισµό του επενδυτικού κινδύνου. Η εµπειρία στην διαχείριση
παίζει σηµαντικό ρόλο στην επαγγελµατική πορεία του διαχειριστή αφού του
προσθέτει συνέπεια και φήµη.
II.

Η Αγορά των ∆ιαχειριστών

Ένας δεύτερος παράγοντας που κατευθύνει τη συµπεριφορά ενός διαχειριστή
είναι η πειθαρχία που επιβάλλει έµµεσα η αγορά των διαχειριστών. Σύµφωνα µε τον
Fama (1980), η αγορά των διαχειριστών αποτελεί µια δυναµική αγορά όπου
αξιολογούνται όλοι οι διαχειριστές σύµφωνα µε τις επιτυχίες τους και τη συνέπεια
που επιδεικνύουν µε τις πράξεις σε αυτά που υπόσχονται. Στην αγορά δεν υπάρχουν
οφέλη για όσους επιδεικνύουν ευµετάβλητη συµπεριφορά. Στην Ελλάδα βέβαια, η
αγορά διαχειριστών στερείται ανταγωνιστικότητας, κινητικότητας και σε ένα βαθµό
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πληροφόρησης. Ωστόσο, για ένα σηµαντικό ποσοστό διαχειριστών, που προσπαθούν
να θέσουν τις βάσεις για µια δυναµικά ανερχόµενη αγορά, οι βασικές αρχές που
διέπουν την λειτουργία της αγοράς διαχειριστών ισχύουν. Γι αυτούς η συµπεριφορά
που επιδεικνύουν επηρεάζεται από την έµµεση πειθαρχία που ασκεί η αγορά
διαχειριστών.
III.

Οικονοµικά Κίνητρα και Συµπεριφορά

Η αµοιβή των διαχειριστών συνήθως αποτελείται από ένα συγκεκριµένο µισθό και
ένα ποσοστό της καθαρής αξίας του υπό διαχείριση ενεργητικού των αµοιβαίων
κεφαλαίων. ∆ηλαδή, το επίπεδο της αµοιβής των διαχειριστών εξαρτάται άµεσα από
το καθαρό ενεργητικού και συνεπώς την καθαρή αξία του µεριδίου του Α/Κ.
Οι Brown, Harlow και Starks (1996), ανέλυσαν την συµπεριφορά των διαχειριστών
αµοιβαίων κεφαλαίων όπως αυτή επηρεάζεται από την τακτή παρουσίαση των
αποτελεσµάτων των αµοιβαίων κεφαλαίων και την κατάταξη µε βάση την
αποδοτικότητα του καθενός από αυτά. Λόγω της εξάρτησης τους για το µέγεθος της
αµοιβής τους από την αξία του καθαρού ενεργητικού στο τέλος της ετήσιας
διαχειριστικής περιόδου, οι διαχειριστές κάνουν όλες τις απαραίτητες αλλαγές στα
χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται ώστε να πετύχουν καλύτερη απόδοση, η οποία θα
έχει αντίκτυπο µισθολογικά.
Άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα αµοιβαία κεφάλαια που πετυχαίνουν τις καλύτερες
αποδόσεις σε µια περίοδο, προσελκύουν τα µεγαλύτερα κεφάλαια µετέπειτα. Υπάρχει
συνεπώς ισχυρή εξάρτηση µεταξύ απόδοσης και µεγέθους ενεργητικού που µε τη
σειρά του επηρεάζει την αµοιβή των διαχειριστών. Όµως, η σχέση αυτή δεν είναι
συµµετρική, έτσι στην περίπτωση που τα αµοιβαία κεφάλαια πετύχουν χειρότερες
αποδόσεις , η απώλεια του ενεργητικού δεν είναι το ίδιο σηµαντική. Λόγω αυτής της
ιδιαιτερότητας που εµφανίζουν οι αµοιβές των διαχειριστών , θα ήταν λογικό οι
αποφάσεις που λαµβάνουν οι διαχειριστές να τις µεγιστοποιήσουν. Αυτό στο πλαίσιο
ενός υποδείγµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αύξηση του κινδύνου του
χαρτοφυλακίου. Λόγω όµως της θετικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ του κινδύνου
και της απόδοσης του αµοιβαίου κεφαλαίου, δηλαδή η αύξηση του κινδύνου
συνοδεύεται µε την αύξηση της απόδοσης και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση
της αξίας του ενεργητικού και της αµοιβής των διαχειριστών.
Ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο διαφοροποιούνται µεταξύ τους, είναι το είδος
διαχειριστικής πολιτικής που ακολουθούν. ∆υο βασικές πολιτικές που υπάρχουν είναι
η παθητική και η ενεργητική διαχείριση.

Παθητική ∆ιαχείριση (PassiveManagement)
Παθητική είναι η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου όταν οι διαχειριστές δεν
υποχρεώνονται να κάνουν αναθεωρήσεις του χαρτοφυλακίου µε βάση τις δικές τους
αναλύσεις και επιλογές.
Το είδος της διαχείρισης αυτής υποθέτει ότι το χαρτοφυλάκιο δηµιουργείται
µε συγκεκριµένους σκοπούς και κριτήρια και η ακολουθούµενη διαχείριση θα πρέπει
να εξασφαλίσει τη συνέχιση των σκοπών αυτών και να προβεί σε αναγκαίες οριακές
αναθεωρήσεις του χαρτοφυλακίου ώστε να µην παραβιασθούν τα κριτήρια.
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Ενεργητική ∆ιαχείριση (ActiveManagement)
Ενεργητική είναι η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου που επιδιώκει να «νικήσει
την αγορά», να πετύχει δηλαδή αποδόσεις µεγαλύτερες από αυτές της αγοράς. Η
αγορά συνήθως ορίζεται από ένα δείκτη που αντιπροσωπεύει κατά το µέγιστο την
"καρδιά" της αγοράς, όπως ο Γενικός ∆είκτης Τιµών των Μετοχών του Χ.Α.Α .
Οι ενεργητικοί διαχειριστές χαρτοφυλακίου είναι υποχρεωµένοι να παίρνουν
θέσεις στην αγορά και να προβαίνουν σε συνεχείς αναλύσεις ώστε είτε να
αποφασίζουν να διατηρούν τις θέσεις αυτές είτε να τις αναθεωρούν. Με άλλα λόγια
οι ενεργητικοί διαχειριστές πρέπει να αναλαµβάνουν συνεχώς νέες πρωτοβουλίες που
στηρίζονται σε ένα µηχανισµό ανάλυσης και προωθούνται µε βάση την κρίση που
διαθέτουν κάθε στιγµή.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η υπερβολική συγκέντρωση κεφαλαίων από συγκεκριµένες οµάδες ατόµων
κατέστησε τη συνεχή επιστηµονική τους αξιολόγηση, αφού τα αποτελέσµατα έχουν
σηµαντικές θεωρητικές και πρακτικές συνέπειες. Από κοινωνική σκοπιά η
αξιολόγηση της επίδοσης των αµοιβαίων κεφαλαίων είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας
γιατί πρέπει να γνωρίζουµε εάν οι διαχειριστές ως οµάδα προσθέτουν αξία στα
χαρτοφυλάκιά τους ή εάν προκαλούν σπατάλες πόρων υψηλού κόστους συναλλαγών
που δηµιουργεί η ενεργητική διαχείριση.
Σε µίκρο-επίπεδο είναι πολύ σηµαντικό για έναν επενδυτή που τοποθετεί τα
κεφάλαια του στην επαγγελµατική διαχείριση, να αξιολογεί τις επιδόσεις του Α/Κ
που επιλέγει σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Έτσι θα µπορεί να είναι σε θέση να
κατανοήσει την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί ο διαχειριστής και να διακρίνει
αν τελικά την ακολούθησε και σε ποιο βαθµό.
Σε θεωρητικό επίπεδο ένας διαχειριστής Α/Κ µπορεί να επιτύχει
υπερκανονικά κέρδη εάν έχει την ικανότητα να επιλέγει υποτιµηµένα αξιόγραφα και
δεύτερον µε κατάλληλες κινήσεις τοποθετείται σωστά στη χρηµατιστηριακή αγορά
προσαρµόζοντας τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του στις διαχρονικά
µεταβαλλόµενες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή.
Οποιαδήποτε ανάλυση της ικανότητας των διαχειριστών πρέπει να
περιλαµβάνει την ικανότητα επιλογής των αξιόγραφων (stockpicking) και την
ικανότητα συγχρονισµού των κινήσεών τους (markettiming). Ανεξάρτητα από τις
αντικειµενικές δυσκολίες µέτρησης της επίδοσης των διαχειριστών αµοιβαίων
κεφαλαίων, οι κυριότερες αποδέκτες των πληροφοριών σχετικά µε την επίδοσή τους
είναι οι διοικήσεις των Α.Ε.∆.Α.Κ, οι επενδυτές, αλλά και άλλοι οργανισµοί.
Οι διοικήσεις των Α.Ε.∆.Α.Κ.
Στις ανεπτυγµένες κεφαλαιαγορές συγκροτείται συγκεκριµένη επιτροπή
αµοιβών των διαχειριστών η οποία χρειάζεται αντικειµενικές και επιστηµονικές
πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης της σχετικής επίδοσής τους. Εάν ένας
διαχειριστής επιτυγχάνει υψηλότερες αποδόσεις από ένα σχετικά παθητικό
χαρτοφυλάκιο (benchmark), τότε θα πρέπει να λάβει µια επιπλέον αµοιβή. Αντίθετα
αν επιτυγχάνει χαµηλότερες αποδόσεις από το benchmarkχαρτοφυλάκιο τότε ίσως θα
πρέπει να αντικατασταθεί.
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Οι επενδυτές και οι άλλοι οργανισµοί
Οι επενδυτές προσπαθούν να επιλέξουν το κατάλληλο Α/Κ χρησιµοποιώντας
ιστορικές πληροφορίες για την επίδοση των διαχειριστών. Εάν η αγορά δεν είναι
αποτελεσµατική (efficient), τότε ίσως ο καλύτερος διαχειριστής του παρελθόντος
παραµείνει ο καλύτερος και στο µέλλον. Αν όµως η αγορά είναι αναποτελεσµατική
τότε η παρελθούσα επίδοση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρόβλεψη της
αντίστοιχης µελλοντικής.
Στις ανεπτυγµένες αγορές αξιόπιστες, επίσης πληροφορίες για την αξιολόγηση
χρειάζονται και άλλες κατηγορίες ατόµων όπως οικονοµικές διευθύνσεις µεγάλων
εταιρειών ώστε να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα των διαχειριστών των
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων που παρέχουν οι εταιρείες στους εργαζόµενούς
τους. Οι κυβερνητικές επιτροπές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την
επίδοση των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων καθώς και ορισµένα τµήµατα
τραπεζών που διαχειρίζονται κεφάλαια (privatebanking) χρειάζονται αξιόπιστα
κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης των διαφόρων επενδυµένων λογαριασµών των
πελατών τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σύµφωνα µε το Fama (1972), οι ικανότητες πρόβλεψης ενός διαχειριστή
διακρίνονται σε:
Α) µικροπροβλέψεις (microforecasting), οι οποίες αναφέρονται στην ικανότητα
πρόβλεψης των κινήσεων των τιµών µεµονωµένων µετοχών σε σχέση µε την κίνηση
του συνόλου των µετοχών.
Β) µακροπροβλέψεις (macroforecasting), οι οποίες αναφέρονται στην ικανότητα
πρόβλεψης της πορείας των τιµών των µετοχών γενικά, ως προς την πορεία των
επιτοκίων των τίτλων σταθερού εισοδήµατος.
Το πρώτο επιµέρους στοιχείο ονοµάζεται επιλεκτικότητα (selectivity/stockselection),
ενώ το δεύτερο επιµέρους στοιχείο ονοµάζεταισυγχρονισµός (markettiming).

Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥTREYNORΚΑΙ O∆ΕΙΚΤΗΣΤΟΥSHARPE
Υπάρχουν δύο βασικά µέτρα της απόδοσης του κινδύνου των Α/Κ, τα οποία
έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά είναι ο δείκτης τουTreynor
(1965) ο οποίος απεικονίζεται από την παρακάτω σχέση:
Treynor Ratio=

U2 UV
W2

Το δεύτερο µέτρο αξιολόγησης της επίδοσης των Α/Κ είναι ο λόγος του
Sharpe:
U2 UV

Sharpe Ratio=
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2

Όπου:
G, είναι η πραγµατοποιηθείσα απόδοση του Α/Κ,

GX είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο,
Y, είναι ο συνολικός κίνδυνος (τυπική απόκλιση) του Α/Κ,
B, είναι ο συντελεστής συστηµατικού κινδύνου (βήτα) του Α/Κ.
Ο λόγος του Treynorεκφράζει την υπερβάλλουσα απόδοση του Α/Κ, η οποία
προκύπτει από τη διαφορά τα πραγµατοποιηθείσας απόδοσης από το επιτόκιο χωρίς
κίνδυνο ως προς τη σχετική µεταβλητότητα των αποδόσεων του Α/Κ, όπως αυτή
προσεγγίζεται από το συστηµατικό κίνδυνο του Α/Κ. Ο δείκτης του αυτός εκφράζεται
σε ποσοστά αφού ο αριθµητής εκφράζεται σε ποσοστά και ο παρανοµαστής σε
καθαρό αριθµό.
Ο λόγος του Sharpeεκφράζει και αυτός την υπερβάλλουσα απόδοση του Α/Κ
δια της µεταβλητότητας των αποδόσεών του, όπως αυτή προσεγγίζεται από την
τυπική απόκλιση των αποδόσεών του. Αριθµητής και παρονοµαστής υπολογίζονται
σε ποσοστά, οπότε ο δείκτης αυτός είναι ένας αριθµός.
Η µόνη διαφορά των δύο παραπάνω δεικτών βρίσκεται στην προσέγγιση του
κινδύνου του Α/Κ. ο Sharpeθεωρεί ως κατάλληλο µέτρο του κινδύνου το συνολικό
κίνδυνο του Α/Κ, ενώ ο Treynorεκτιµά ως καταλληλότερο µέτρο κινδύνου το
συστηµατικό.
Καταλληλότερος δείκτης για την αξιολόγηση των Α/Κ είναι εκείνος τον οποίο
θεωρεί ο επενδυτής σηµαντικότερο. Όταν η επένδυση του ατόµου αποτελείται από
ένα µεµονωµένο περιουσιακό στοιχείο και το συγκεκριµένο Α/Κ, τότε ο επενδυτής
πρέπει να ενδιαφέρεται για το συνολικό κίνδυνο, δηλαδή την απόκλιση των
αποδόσεων από µία µέση απόδοση και οπότε καταλληλότερο µέτρο κινδύνου είναι η
τυπική απόκλιση και κατ’επέκταση ο δείκτης του Sharpe.Αντίθετα, όταν ένας
επενδυτής κατέχει πολλά περιουσιακά στοιχεία όπως µεµονωµένες µετοχές, ακίνητα
και το συγκεκριµένο Α/Κ, τότε πρέπει να ενδιαφέρεται για εκείνο το κοµµάτι
κινδύνου του χαρτοφυλακίου το οποίο µπορεί να εξαληφθεί µέσω της
διαφοροποίησης των επενδύσεών του, δηλαδή ο συστηµατικός κίνδυνος του Α/Κ.
Στις περιπτώσεις αυτές το καταλληλότερο µέτρο κινδύνου είναι ο συντελεστής βήτα
και κατ’επέκταση ο δείκτης του Treynor.
Στην περίπτωση που αξιολογούµε ένα τέλεια διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο όπου
έχει εξαλήφθεί το µεγαλύτερο µέρος του µη συστηµατικού κινδύνου, τότε
καταλληλότερο µέτρο είναι ο δείκτης του Treynorδιότι ο δείκτης λαµβάνει υπόψη του
µόνο το συστηµατικό κίνδυνο. Ενώ στην περίπτωση µη διαφοροποιηµένων
χαρτοφυλακίων προτείνεται η χρήση του δείκτη του Sharpe, καθώς η χρήση του
δείκτη του Treynorµπορεί να οδηγήσει σε υποεκτίµηση του κινδύνου του
χαρτοφυλακίου, αφού δε θα έχει ληφθεί υπόψη το κοµµάτι του µη συστηµατικού
κινδύνου.
Όταν αξιολογούµε Α/Κ ή γενικότερα χαρτοφυλάκια µε τη χρήση των
δεικτών Treynorκαι Sharpe, εκείνα τα Α/Κ που παρέχουν τη µεγαλύτερη απόδοση
ανά µονάδα κινδύνου κρίνονται ως αυτά µε την καλύτερη διαχείριση, ενώ τα Α/Κ που
παρέχουν τη χαµηλότερη απόδοση ανά µονάδα κινδύνου κρίνονται ως µη
αποτελεσµατικά.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (Jensen’sperformanceindex)
Μια άλλη προσέγγιση για την αξιολόγηση της επίδοσης των
αµοιβαίων κεφαλαίων είναι η µέθοδος της διαφορικής απόδοσης. Στη µέθοδο αυτή
πρώτα υπολογίζεται η απόδοση που θα έπρεπε να είχε το Α/Κ µε βάση το
συστηµατικό κίνδυνο βήτα τον οποίο εµπεριέχει. Η απόδοση αυτή ονοµάζεται
φυσιολογική απόδοση (normalreturn). Στη συνέχεια υπολογίζεται η διαφορά της
πραγµατικής απόδοσης από τη φυσιολογική απόδοση. Η απόδοση αυτή ονοµάζεται
µη φυσιολογική απόδοση (abnormalreturn) ή alphaτου Jensen.
Η µέθοδος της µη φυσιολογικής απόδοσης παρουσιάζεται από τις
παρακάτω εξισώσεις:
N(Rp)= Rf+βp (Rm-Rf)
ap= Rp – N(Rp)
όπου:
N(Rp)η φυσιολογική απόδοση του Α/Κ,
Rfτο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
βpο συντελεστής βήτα του συστηµατικού κινδύνου,
Rmη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς
Rpη πραγµατική απόδοση του Α/Κ.
Εναλλακτικά ο Jensenπροτείνει την εκτίµηση της παρακάτω
παλινδρόµησης:
Rp-Rf= ap +βp (Rm-Rf)+ εp,t
Στην εξίσωση αυτή ο συντελεστής άλφα εκφράζει το δείκτη του
Jensen.
• Αν ο συντελεστής άλφα είναι θετικός (a>0) και στατικά σηµαντικός, τότε ο
διαχειριστής επέτυχε καλύτερη απόδοση από την αναµενόµενη µε βάση το
συστηµατικό κίνδυνο που ανέλαβε.
• Αν ο συντελεστής άλφα είναι ίσος µε το µηδέν (a=0), τότε η πραγµατική
απόδοση είναι ίση µε την αναµενόµενη
• Αν ο συντελεστής άλφα είναι µικρότερος του µηδενός (a<0), τότε η
πραγµατική απόδοση είναι χειρότερη από την αναµενόµενη και ο διαχειριστής
επικρίνεται για τη διαχείρισή του.

Ο ∆ΕΙΚΤΗΣM2 (1997)
Ο νοµπελίστας F. Modiglianiκαθώς και η εγγονή τουL. Modigliani
(1997), βασιζόµενη στη φιλοσοφία του δείκτη του Sharpe, πρότειναν τη χρήση ενός
µέτρου υπερβάλλουσας απόδοσης προσαρµοσµένης στον κίνδυνο σε σχέση µε τις
αποδόσεις ενός κατάλληλου δείκτη αναφοράς (benchmark), το οποίο στηρίζεται στη
γραµµή κεφαλαιαγοράς (CapitalMarketLine). Η ιδέα για την κατασκευή αυτού του
µέτρου στηρίζεται στην προσαρµογή του συνολικού κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου
µε αυτόν του δείκτη αναφοράς χρησιµοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο µηδενικού
κινδύνου το οποίο προσεγγίζεται από ένα βραχυπρόθεσµης διάρκειας έντοκο
γραµµάτιο
δηµοσίου
(ΕΓ∆).
Με λίγα λόγια το µέτρο αυτό προσαρµόζει τον κίνδυνο (τυπική απόκλιση) ενός
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χαρτοφυλακίου συνδυάζοντάς το µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ώστε να αντιστοιχεί
στην τυπική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς, ο οποίος στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι ο δείκτης της αγοράς.
Το µέτρο των Modigliani-Modiglianiυπολογίζεται από τον παρακάτω
τύπο:
A
ZI0 = [Rf + (Rp-Rf) ]- Rm
2

Όπου:
Rfείναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο,
Rpείναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου ή του Α/Κ,
Rmείναι η απόδοση (της αγοράς) του δείκτη αναφοράς,
σmείναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του δείκτη αναφοράς,
σpείναι η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου ή του Α/Κ.
Θετικές τιµές του δείκτη M2υποδηλώνουν ότι το εξεταζόµενο
χαρτοφυλάκιο ξεπέρασε σε όρους προσαρµοσµένης στον κίνδυνο απόδοσης τον
αντίστοιχο δείκτη αναφοράς. Το µέτρο αυτό εκφράζει άµεσα την υπεραπόδοση
(θετικό M2) ή την υποαπόδοση (αρνητικό M2) ενός Α/Κ σε ποσοστιαίους όρους. Τα
Α/Κ που σηµειώνουν υπεραποδόσεις σε απόλυτη και σε προσαρµοσµένη στον
κίνδυνο βάση υπερέχουν ως επενδύσεις σε σχέση µε το δείκτης αναφοράς (αγοράς).
Το µέτρο M2µπορεί να έχει την ακόλουθη εκδοχή:
U2 UV

Z,0 = Rf+ (

2

)* σ m

Z,0 = Rf+ Sharpe Ratio (p) *σm

Ο δείκτης Modigliani-Modiglianiγια την κατάταξη εναλλακτικών
χαρτοφυλακίων ή Α/Κ παρέχει, όπως φαίνεται και από την παραπάνω εξίσωση, τα
ίδια αποτελέσµατα µε το δείκτη αξιολόγησης του Sharpe. ∆ηλαδή ο δείκτης MMενός χαρτοφυλακίου p,ισούται µε το δείκτη Sharpe (SRp) του χαρτοφυλακίου
πολλαπλασιασµένο µε µια σταθερά (σm) ,που είναι ίδια για όλα τα χαρτοφυλάκια, συν
µια σταθερά (Rf).

ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ TREYNOR-MAZUY
Ένας άλλος τρόπος µέτρησης της ικανότητας του συγχρονισµού ενός
διαχειριστή ειαι η απευθείας σύγκριση των αποδόσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου που
διαχειρίζεται µε τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς (benchmark). Ο
Treynorκαι Mazuy (1966) παρουσίασαν διαγραµµατικά τον τρόπο µε τη βοήθεια της
χαρακτηριστικής γραµµής (characteristicline). Εάν ο διαχειριστής δε µεταβάλλει την
επικινδυνότητα του χαρτοφυλακίου του είτε στις ανοδικές είτε στις καθοδικές αγορές
τα τοτε η κλίση της γραµµής είναι σταθερή για όλη την εξεταζόµενη περίοδο και η
χαρακτηριστική γραµµή είναι ευθεία.
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Στο διάγραµµα Α. το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει διατηρήσει διαχρονικά
µια σταθερή επικινδυνότητα και ο τρόπος που είναι κατανεµηµένος τα σηµεία-τελείες
γύρω από τη χαρακτηριστική γραµµή υποδηλώνουν το πόσο καλά είναι
διαφοροποιηµένα τα χαρτοφυλάκια αυτά. Όσο καλύτερα διαφοροποιηµένο είναι το
χαρτοφυλάκιο του Α/Κ, τόσο µικρότερη θα είναι η κατανοµή των σηµείων-τελειών
γύρω από τη χαρακτηριστική γραµµή.
Στο επόµενο διάγραµµα Β. παρουσιάζεται η ακραία περίπτωση του
Α/Κ στην οποία ο διαχειριστής έχει την ικανότητα να προβλέπει µε ακρίβεια όλες τις
µεταβολές στις κινήσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς. Αυτό διακρίνεται από το
συνδυασµό των δύο γραµµών, από τις οποίες η µία εµφανίζει υψηλή επικινδυνότητα
και η άλλη χαµηλή. Όσες φορές ο διαχειριστής προβλέπει τις ανοδικές αγορές
επιλέγει την κατάλληλη σύνθεση που παρουσιάζεται από τη χαρακτηριστική γραµµή
C-D, ενώ όταν προβλέπει τις καθοδικές αγορές επιλέγει τη γραµµή A-B, που είναι
χαµηλής επικινδυνότητας. Σε αυτή την περίπτωση χαρακτηριστική γραµµή δεν είναι
µια ευθεία αλλά δύο.
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Όµως , πολλές φορές είναι πιθανό οι προβλέψεις του διαχειριστή να µην είναι
πάντα τέλειες, οπότε η γραµµή παρουσιάζεται στο διάγραµµα C. Στην περίπτωση
αυτή η επίδοση του Α/Κ αγγίζει τις λανθασµένες προβλέψεις που απεικονίζονται στα
σηµεία H,G,Fκαι Eµε την ίδια συχνότητα που αγγίζει τις άριστες προβλέψεις στα
σηµεία A,B,Cκαι D.

Συνήθως κανένας διαχειριστής δεν ισχυρίζεται ότι έχει την ικανότητα να
προεξοφλεί τέλεια τις κινήσεις της αγοράς. Σύµφωνα µε τους Treynorκαι Mazuyοι
επαγγελµατίες διαχειριστές έχουν κάποιες ικανότητες πρόβλεψης, οπότε θα υπάρχουν
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σηµαντικές πιθανότητες να προβλέψει σωστά την αγορά και να προσαρµόσει
κατάλληλα τη µεταβλητότητα του Α/Κ.
Έτσι µπορούµε να πούµε ότι ένας διαχειριστής θα είναι αποτελεσµατικά
χρήσιµος στους µεριδιούχους του ένα οι προβλέψεις του διαχειριστή αναφορικά µε
τις κινήσεις της αγοράς , είναι στην πλειοψηφία σωστές. Τότε η χαρακτηριστική
ευθεία δε θα είναι πλέον ευθεία αλλά καµπύλη (διάγραµµα D.) ο βαθµός
καµπυλότητας εξαρτάται από το βαθµό προσαρµογής της επικινδυνότητας του
χαρτοφυλακίου ανάλογα µε τις προβλέψεις για την πορεία της αγοράς, οι οποίες δεν
είναι απαραίτητο να είναι όλες προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η προσέγγιση των Treynorκαι Mazuyγια τον έλεγχο της ύπαρξης ή µη της
καµπύλης βασίστηκε στην εκτίµηση της παρακάτω δευτεροβάθµιας εξίσωσης:

Rp-Rf= ap + bp (Rm-Rf) + cp (Rm-Rf)2 + εpt
Όπου:
Rpείναιη απόδοση του Α/Κ pκατά τη χρονική περίοδο t,
Rfείναι η απόδοση της επένδυσης µηδενικού κινδύνου κατά τη χρονική περίοδο t,
Rmείναι η απόδοση της αγοράς κατά τη χρονική στιγµή t,
ap,bp, cpείναι οι παράµετροι που πρόκειται να εκτιµηθούν από το υπόδειγµα,
εptείναι µία τυχαία µεταβλητή/σφάλµα του υποδείγµατος.
Το cpείναι ένα κριτήριο µέτρησης της ύπαρξης συγχρονισµού. Επίσης η
παράµετρος apµετρά την ικανότητα του διαχειριστή να επιλέγει µεµονωµένες µετοχές
(selectivity). Έτσι η ικανοποιητική διαχείριση προϋποθέτει τιµές των παραµέτρων
apκαι cpθετικές και στατιστικά σηµαντικές.
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ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ HENRIKSSON-MERTON
Στο υπόδειγµα αυτό οι Henriksson-Mertonυποθέτουν ότι η τιµή του
συστηµατικού κινδύνου των Α/Κ µπορεί να πάρει δύο τιµές bpu, bpdανάλογα µε το εάν
η αγορά είναι ανοδική (Rm-Rf>0) ή καθοδική (Rm-Rf<0) αντίστοιχα.
Οπότε ο διαχειριστής θα τροποποιήσει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του
αναλόγως τη φάση της αγοράς.
Εάν η χρηµατιστηριακή αγορά είναι ανοδική τότε ο διαχειριστής µειώνει τα
διαθέσιµά του και αυξάνει το ποσοστό των µετοχών επενδύοντας κυρίως σε
επιθετικές µετοχές, αυξάνοντας έτσι το συντελεστή βήτα του χαρτοφυλακίου του.
Εάν η αγορά είναι καθοδική τότε ο διαχειριστής περιορίζει το ποσοστό των
µετοχών του, αυξάνοντας τα διαθέσιµά του ή τα χρεόγραφα σταθερής απόδοσης,
καθώς επίσης επενδύει περισσότερο σε αµυντικές µετοχές µειώνοντας µε αυτόν τον
τρόπο το συστηµατικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου του.
Οι Henriksson-Merton ανέπτυξαν το εξής υπόδειγµα:
Rp-Rf = ap + bpd(Rm-Rf) + εpt , για tόπου Rm-Rf≤ 0
Rp-Rf= ap+ bpu (Rm-Rf) + εpt , για tόπου Rm-Rf>0
Οι δύο παραπάνω εξισώσεις µπορούν να συνδυαστούν ως εξής:
Rp-Rf = ap + bpd(Rm-Rf) + bpo (Rm-Rf) Dut + εpt
Όπου:
Rpείναι η απόδοση του Α/Κ,
Rf είναι η απόδοση χωρίς κίνδυνο,
Rm είναι η απόδοση του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α.Α,
Dut είναι µια ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν η αγορά είναι ανοδική
και την τιµή 0 εάν η αγορά είναι καθοδική,
bpu είναι ο συντελεστής βήτα του Α/Κ pγια ανοδικές αγορές,
bpd είναι ο συντελεστής βήτα του Α/Κp για καθοδικές αγορές,
bpo είναι η διαφορά των συντελεστών βήτα του Α/Κ pµεταξύ των ανοδικών και
καθοδικών αγορών (bpu-bpd),
εptείναι το σφάλµα του υποδείγµατος.
Το apείναι η παράµετρος που µετράει την επιλεκτικότητα του διαχειριστή, την
επιπλέον δηλαδή απόδοση που επιτυγχάνει το Α/Κ pλόγω της ικανότητας του
διαχειριστή για µακροπροβλέψεις. Η ικανότητα του διαχειριστή για µακροπροβλέψεις
µπορεί να αξιολογηθεί χρησιµοποιώντας το γνωστό κριτήριο tγια το συντελεστή bpo ,
µε τηµηδενική υπόθεση H0:bpo=0. Μια στατιστικά σηµαντική θετική τιµή του
bpoσηµαίνει ότι ο διαχειριστής προσάρµοσε κατάλληλα τη διάρθρωση του
χαρτοφυλακίου του, µε αποτέλεσµα να είναι πιο επικίνδυνο στις ανοδικές αγορές και
λιγότερο επικίνδυνο στις καθοδικές και αξιολογείται θετικά. Εάν bpo≤0 τότε ο
διαχειριστής δεν έλαβε υπόψη του τις µεταβολές της αγοράς και η διάρθρωση του
χαρτοφυλακίου του παρέµεινε ίδια ή ακόµα χειρότερα ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση
από αυτήν της χρηµατιστηριακής αγοράς.
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ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ SPEARMAN
Μια άλλη επίσης µέθοδος της αξιολόγησης της επίδοσης των Α/Κ είναι το
κριτήριο του Spearman (1904), το οποί βασίζεται στον υπολογισµό του συντελεστή
συσχέτισης. Ο συντελεστής συσχέτισης κατά τάξεις είναι κατάλληλο κριτήριο
στατιστικού ελέγχου συσχέτισης µεταβλητών, οι οποίες κατατάσσονται κατά
αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Το κριτήριο αυτό δίνεται από τον εξής τύπο:

+[ = 1-

\ ∑ ]J5

^(^5 ')

Όπου:
nοαριθµός των παρατηρήσεων
dη διαφορά κατάταξης της απόδοσης των Α/Κ µεταξύ των περιόδων 1 και 2.
Τα όρια των τιµών του συντελεστή αυτού είναι τα ίδια µε του απλού
συντελεστή συσχέτισης , δηλαδή (-1<rs<1). Επίσης παρόµοια είναι και η ερµηνεία
του. Εάν ο συντελεστής αυτός τείνει στο -1 τότε οι δύο εξεταζόµενες µεταβλητές
συσχετίζονται αρνητικά, ενώ αν τείνει στο +1 συσχετίζονται θετικά. Τέλος ένα ο
συντελεστής τείνει στο µηδέν, τότε οι δύο µεταβλητές είναι ασυσχέτιστες.
Για τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας του συντελεστή του Spearman,
απαιτείται ο υπολογισµός της παρακάτω στατιστικής t:

_[ =

`a √^ 0

b(' `a5 )

και η σύγκριση του µε την αντίστοιχη θεωρητική τιµή του µε n-2 βαθµούς
ελευθερίας. Εάν το tsείναι µεγαλύτερο του αντίστοιχου θεωρητικού µε n-2
βαθµούς,τότε συµπεραίνουµε ότι υπάρχει επαναληπτικότητα της επίδοσης των
διαχειριστών του Α/Κ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ Α/Κ
Αντικείµενο της εµπειρικής µελέτης που αναλύεται στη συνέχεια είναι η
αξιολόγηση της απόδοσης των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και
εξωτερικού καθώς και η αξιολόγηση της επίδοσης των Ελλήνων διαχειριστών βάσει
των υποδειγµάτων του Jensen, Treynor-Sharpe, Modigliani-Modigliani(MM),Treynor&Mazuyκαι Henriksson-Merton, τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο
του 2000 έως το ∆εκέµβριο του 2015. Ο αριθµός των αµοιβαίων κεφαλαίων κατά το
διάστηµα αυτό δεν παραµένει σταθερός καθώς νέα αµοιβαία κεφάλαια εισήλθαν
σταδιακά στην αγορά και άλλα άλλαξαν κατηγορία ή έπαψαν να υπάρχουν. Για την
συγκεκριµένη ανάλυση, χρησιµοποιήθηκαν 22 µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια
εσωτερικού και εξωτερικού των οποίων οι µηνιαίες αποδόσεις καλύπτουν την
περίοδο από 01/01/2000 έως 30/11/2015, γι’ αυτό η επιλογή τους έγινε µε τέτοιο
τρόπο ώστε ο χρονικός ορίζοντας να είναι ίδιος για όλα τα αµοιβαία κεφάλαια.
Η µελέτη που θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια βασίζεται σε ένα δείγµα που
περιλαµβάνει την καθαρή τιµή των αµοιβαίων κεφαλαίων σε µηνιαία βάση,
ξεκινώντας από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του προαναφερόµενου χρονικού
διαστήµατος. Πηγή του συγκεκριµένου δείγµατος αποτέλεσε το αρχείο του
Bloomberg. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπό εξέταση Α/Κ καθώς και των
Ελλήνων ∆ιαχειριστών, βάσει των υποδειγµάτων που παρουσιάστηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο, λαµβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες τιµές κλεισίµατος του
Γενικού ∆είκτη (Rm) και το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου (Rf), το οποίο
προσεγγίζεται αρχικά από το διατραπεζικό επιτόκιο του ευρώ (Euribor) ενός µήνα.
Στη συνέχεια της ανάλυσης συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µας χρησιµοποιώντας το
έντοκο Γραµµάτιο Ελληνικού ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας ως ακίνδυνο επιτόκιο.
Τα στοιχεία του Γενικού ∆είκτη και του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο προέρχονται και
αυτα από το αρχείο του Bloomberg.
Για να γίνει η σύγκριση πιο αντικειµενικήχωρίσαµε το δείγµα σε δυο
υποπεριόδους, µια περίοδος πριν τη χρηµατοοικονοµική κρίση από το 2000 µέχρι και
το 2007, και µια υποπερίοδο κατά τη διάρκεια της κρίσης από το 2008 µέχρι και
σήµερα. Τα αµοιβαία κεφάλαια που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση αυτή
είναι τα εξής:
1. ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY DOMESTIC EQUITY
2. ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
3. ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT LINKED)
4. ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
5. ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
6. ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
7. ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
8. ALPHA DOMESTIC BALANCED
9. ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN BONDS
10. ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS FOREIGN BONDS
11. ALPHA GREEK BOND FUND
12. ALPHA GREEK CORPORATE BOND
13. ALPHA MONEY MARKET
14. DELOS EUROBOND
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15. DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
16. EUROBANK GREEK EQUITIES
17. HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
18. METLIFE ALICO DOLLAR BOND
19. METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
20. METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED CAP EQUITY
21. METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
22. METLIFE ALICO INTERNATIONAL BALANCED
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2000-2007
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία των αµοιβαίων
κεφαλαίων της περιόδου 2000-2007 και 2008-2015. Πιο συγκεκριµένα
παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες αποδόσεις (Raverage) των Α/Κ, οι διακυµάνσεις
(var) και τυπικές αποκλίσεις των Α/Κ (σp), η συνδιακύµανση του κάθε Α/Κ µε την
αγορά (covp,m) και η τυπική απόκλιση της αγοράς(σm). Με βάση αυτά τα στοιχεία
υπολογίστηκαν τα κριτήρια Treynor, Sharpe, Jensen, M-M.

ALLIANZ
AGGRESSIVE
STRATEGY
DOMESTIC
EQUITY

ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED

ALLIANZ
DOMESTIC
ALLIANZ
BALANCED DOMESTIC
(UNIT
EQUITY
LINKED)

R average

-0,001964374

0,000680814

0,000768

-0,00118

var

0,004613923

0,001518102

0,001219

0,004609

σp

0,067925861

0,038962834

0,034913

0,067893

cov(p,m)

0,004351073

0,002495624

0,002156

0,004357

beta
σm

0,969984574
0,067080626

0,556349284
0,067080626

0,480561
0,067081

Treynor
Sharpe
AlphaJensen
M-M

-0,004768395
-0,068950905
-0,007206298
-0,001964374

-0,003559062
-0,029517934
-0,003460469
0,000680814

-0,00394
-0,02822
-0,00317
0,000768

ALLIANZ
DOMESTIC
MONEY
MARKET

ALLIANZ
EURO
PERIPHERY
BOND

0,002467055
0,0000059

0,003193
0,0000245

0,002426756
-0,000028

0,004946
-0,0000246

0,971321
0,067081

-0,006240744
0,067080626

-0,00549
0,067081

-0,00395
-0,05719
-0,00642
-0,00118

0,031060521
-0,002889669
-0,000177235
0,002467055

-0,09684
0,007928
0,000546
0,003193

ALPHA BLUE
CHIPS
DOMESTIC
EQUITIES

ALPHA
DOMESTIC
BALANCED

ALPHA
ALPHA
GLOBAL
EURO
EMERGING
CORPORATE
MARKETS
FOREIGN
FOREIGN
BONDS
BONDS

R average
var
σp
cov(p,m)
beta
σm

0,002139473
0,003336774
0,05776482
0,00379496
0,846010233
0,067080626

0,002930111
0,001038314
0,032222877
0,00209786
0,467675732
0,067080626

4,230940198
1717,026572
41,43701935
-0,435042102
-96,98391188
0,067080626

Treynor
Sharpe

-0,000616332
-0,007773077

0,000575645
0,004013309

-0,043597739
63,0327944
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ALPHA GREEK
BOND FUND

ALPHA
GREEK
CORPORATE
BOND

0,004254213
0,00018354
0,013547697
0,0000124
0,002761163
0,067080626

0,003403516
0,0000536
0,007324189
-0,000134368
-0,029954708
0,067080626

3,563965521
1218,364463
34,9050779
-0,366528732
-81,71023006
0,067080626

0,577045645
0,023752269

-0,024791443
0,011070565

-0,043584562
53,08991347

-0,002772568
0,002139473

-0,000975221
0,002930111

4,486343378
4,230940198

ALPHA MONEY
MARKET

DELOS
EUROBOND

DELOS
SYLLOGIKO
DOM
BALANCED

EUROBANK
GREEK
EQUITIES

HERMES
DYNAMIC
DOMESTIC
EQUITY

METLIFE
ALICO
DOLLAR
BOND

R average
var
σp

0,002233936
0,000001197
0,001093888

0,002252066
0,000038124
0,006174466

5,206390466
2604,190068
51,0312656

0,001851155
0,003098605
0,055665118

-0,000631628
0,004397937
0,066316945

cov(p,m)

-0,000009675

0,000047937

-0,195556919

0,003631889

0,004305874

beta

-0,002156779

0,01068669

-43,59549324

0,809656773

0,959908292

σm

0,067080626

0,067080626

0,067080626

0,067080626

0,067080626

0,000034551
0,000663283
0,025754277
0,000280514
0,062534905
0,067080626

Treynor

0,197961541

-0,03825596

-0,119363934

-0,001000104

-0,00343004

Sharpe

-0,006364867

-0,0060946

77,57425484

-0,012071157

-0,049083085

AlphaJensen

-0,00042122

-0,000437266

5,319732632

-0,002964153

-0,00584674

M-M

0,002233936

0,002252066

5,206390466

0,001851155

-0,000631628

AlphaJensen
M-M

METLIFE ALICO
GOVERNMENT
BOND

METLIFE
ALICO GREEK
BIG AND MED
CAP EQUITY

R average
var
σp

0,002668937
0,000031021
0,005569656

0,001160841
0,004158725
0,064488178

cov(p,m)

-0,000066513

0,004268408

beta

-0,014827784

0,951556051

σm

0,067080626

0,067080626

Treynor

-0,000542323

-0,001576423

Sharpe

0,000119877

-0,022361968

0,000047497

-0,004032046

0,002668937

0,001160841

AlphaJense
n
M-M
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0,00158597
0,004254213

METLIFE
ALICO
GREEK
BOND
FUND

0,000822327
0,003403516

METLIFE ALICO
INTERNATIONA
L BALANCED

0,002296618
0,000010529
0,003244797
0,000062743
0,013987188
0,067080626

-0,001660163
0,00056078
0,023680793

0,026043646
0,005430441
0,000327059
0,002296618

-0,013323121

0,001454842
0,32432782
0,067080626

-0,064415897
-0,005184061
-0,001660163

3,778727027
3,563965521

0,041998068
0,039152067
0,002459946
0,000034551

GENERAL
INDEX
0,001263
0,004533
1
0,067080626

R average
var
beta
σm
Treynor
Sharpe

-0,0014
-0,02084
0,001263

M-M

ΚΡΙΤΗΡΙΟ TREYNOR
Α/Κ
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS
FOREIGN BONDS
ALPHA MONEY MARKET
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
ALPHA DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
EUROBANK GREEK EQUITIES
GENERAL INDEX
METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED CAP
EQUITY
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT
LINKED)
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY
DOMESTIC EQUITY
METLIFE ALICO INTERNATIONAL
BALANCED
ALPHA GREEK BOND FUND
DELOS EUROBOND
ALPHA GREEK CORPORATE BOND
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN BONDS
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED

TREYNOR INDEX
0,577045645
0,197961541
0,041998068
0,031060521
0,026043646
0,000575645
-0,000542323
-0,000616332
-0,001000104
-0,0014
-0,001576423
-0,00343004
-0,003559062
-0,00394
-0,00395
-0,004768395
-0,013323121
-0,024791443
-0,03825596
-0,043584562
-0,043597739
-0,09684
-0,119363934

Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας που έχουν επιτύχει τα αµοιβαία
κεφάλαια κατά την εξεταζόµενη περίοδο χρησιµοποιούνται οι δείκτες Treynor και
Jensen, οι οποίοι έχουν αναλυθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ο δείκτης Treynor
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προτιµάται στην περίπτωση που θέλουµε να συγκρίνουµε την αποδοτικότητα
διαφόρων αµοιβαίων κεφαλαίων µεταξύ τους. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης του
Treynor, τόσο µεγαλύτερη απόδοση ανά µονάδα κινδύνου παρέχουν τα υπό εξέταση
αµοιβαία κεφάλαια και κρίνονται ως αυτά µε την καλύτερη διαχείριση, ενώ αµοιβαία
κεφάλαια που παρέχουν χαµηλότερη απόδοση ανά µονάδα κινδύνου κρίνονται ως
αυτά µε την χειρότερη διαχείριση.
Στον παραπάνω πίνακα, παρατηρούµε ότι τα περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια
συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού ∆είκτη, εµφανίζουν αρνητικό δείκτη Treynor.
Αυτό σηµαίνει ότι κατά το εξεταζόµενο διάστηµα η διαχείριση των αµοιβαίων
κεφαλαίων δεν ήταν η επιθυµητή. Αναλυτικότερα, εννιά αµοιβαία κεφάλαια έχουν
πετύχει καλύτερη απόδοση από το Γενικό ∆είκτη(T=-0,0014), ενώ τα υπόλοιπα
µικρότερη. Αυτό σηµαίνει ότι η πλειοψηφία των αµοιβαίων κεφαλαίων του δείγµατος
ακολουθούν αµυντική πολιτική. Από τα αµοιβαία κεφάλαια που σηµείωσαν
υψηλότερη απόδοση ξεχώρισε τοAllianzDomesticMoneyMarket µε T=0,031060521,
το AlphaMoneyMarket µε T= 0,197961541, το AlphaDomesticBalancedµε αντίστοιχο
δείκτηT=0,000575645,ακολουθούν
το
AlphaGlobalEmergingMarketsForeignBondsµε δείκτη T= 0,577045645, το
AlphaDomesticBalancedµε T= 0,000575645και το MetlifeAlicoDollarBond µε T=
0,041998068.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ SHARPE
Α/Κ
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN
BONDS
ALPHA GREEK CORPORATE BOND
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS
FOREIGN BONDS
ALPHA GREEK BOND FUND
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
ALPHA DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
DELOS EUROBOND
ALPHA MONEY MARKET
ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC
EQUITIES
EUROBANK GREEK EQUITIES
GENERAL INDEX
METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED
CAP EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT
LINKED)
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
METLIFE ALICO INTERNATIONAL
BALANCED
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SHARPE INDEX
77,57425484
63,0327944
53,08991347
0,023752269
0,011070565
0,007928
0,004013309
0,000119877
-0,002889669
-0,005430441
-0,0060946
-0,006364867
-0,007773077
-0,012071157
-0,02084
-0,022361968
-0,02822
-0,029517934
-0,039152067
-0,049083085
-0,05719
-0,064415897

ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY
DOMESTIC EQUITY

-0,068950905

Ο λόγος του Sharpeεκφράζει και αυτός την υπερβάλλουσα απόδοση του Α/Κ
δια της µεταβλητότητας των αποδόσεών του, όπως αυτή προσεγγίζεται από την
τυπική απόκλιση των αποδόσεών του. Αριθµητής και παρονοµαστής υπολογίζονται
σε ποσοστά, οπότε ο δείκτης αυτός είναι ένας αριθµός.
Η µόνη διαφορά των δύο παραπάνω δεικτών βρίσκεται στην προσέγγιση του
κινδύνου του Α/Κ. ο Sharpeθεωρεί ως κατάλληλο µέτρο του κινδύνου το συνολικό
κίνδυνο του Α/Κ, ενώ ο Treynorεκτιµά ως καταλληλότερο µέτρο κινδύνου το
συστηµατικό.
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα µε τους δείκτες του
Sharpeπαρατηρούµε ότι τα
DelosSyllogikoDomBalanced,
AlphaEuroCorporateForeignBonds,
AlphaGreekCorporateBond,
AlphaGlobalEmergingMarketsforeignBonds,
AlphaGreekBondFund,
AllianzeuroperipheryBond,
AlphaDomesticBalanced,
MetlifeAlicoGovernmentBond είναι εκείνα τα Α/Κ που παρέχουν τη µεγαλύτερη
απόδοση ανά µονάδα κινδύνου και κρίνονται ως αυτά µε την καλύτερη διαχείριση,
ενώ τα υπόλοιπα Α/Κ παρέχουν χαµηλότερη απόδοση ανά µονάδα κινδύνου και
κρίνονται ως µη αποτελεσµατικά.

JENSEN’SPERFORMANCEINDEX
Α/Κ
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN
BONDS
ALPHA GREEK CORPORATE BOND
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS
FOREIGN BONDS
ALPHA GREEK BOND FUND
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
ALPHA MONEY MARKET
DELOS EUROBOND
ALPHA DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC
EQUITIES
EUROBANK GREEK EQUITIES
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT
LINKED)
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED
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ALPHA JENSEN
5,319732632
4,486343378
3,778727027
0,00158597
0,000822327
0,000546
0,000047497
-0,000177235
-0,000327059
-0,00042122
-0,000437266
-0,000975221
-0,002459946
-0,002772568
-0,002964153
-0,00317
-0,003460469
-0,004032046

CAP EQUITY
METLIFE ALICO INTERNATIONAL
BALANCED
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY
DOMESTIC EQUITY

-0,005184061
-0,00584674
-0,00642
-0,007206298

Με βάση τη µέθοδο της διαφορικής απόδοσης, τα Α/Κ που παρουσιάζουν καλύτερη
απόδοση σε σχέση µε την αναµενόµενη είναι αυτά που έχουν δείκτη alpha
µεγαλύτερο του µηδενός (a>0). Αυτάείναιταεξής: Delos Syllogiko Dom Balanced,
Alpha Euro Corporate foreign Bonds, Alpha Greek Corporate Bond, Alpha Global
Emerging Markets Foreign Bonds, Alpha Greek Bond Fund, Allianz Euro Periphery
bond,MetlifeAlico Government Bond. Τα υπόλοιπα Α/Κ που παρουσιάζουν αρνητικό
δείκτη alpha έχουν πετύχει χειρότερη απόδοση από την αναµενόµενη και και ο
διαχειριστής επικρίνεται για τη διαχείρισή του.

∆ΕΙΚΤΗΣ MODIGLIANI-MODIGLIANI
Α/Κ
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN BONDS
ALPHA GREEK CORPORATE BOND
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS FOREIGN
BONDS
ALPHA GREEK BOND FUND
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
ALPHA DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
DELOS EUROBOND
ALPHA MONEY MARKET
ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
EUROBANK GREEK EQUITIES
GENERAL INDEX
METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED CAP EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT LINKED)
ALLIANZDOMESTICBALANCED
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
METLIFE ALICO INTERNATIONAL BALANCED
ALLIANZAGGRESSIVESTRATEGYDOMESTICEQUITY

M-M
5,206390466
4,230940198
3,563965521
0,004254213
0,003403516
0,003193
0,002930111
0,002668937
0,002467055
0,002296618
0,002252066
0,002233936
0,002139473
0,001851155
0,001263
0,001160841
0,000768
0,000680814
0,000034551
-0,000631628
-0,00118
-0,001660163
-0,001964374

Θετικές τιµές του δείκτη M2υποδηλώνουν ότι το εξεταζόµενο αµοιβαίο
κεφάλαιο ξεπέρασε σε όρους προσαρµοσµένης στον κίνδυνο απόδοσης τον
75

αντίστοιχο δείκτη αναφοράς. Το µέτρο αυτό εκφράζει άµεσα την υπεραπόδοση
(θετικό M2) ή την υποαπόδοση (αρνητικό M2) ενός Α/Κ σε ποσοστιαίους όρους. Τα
Α/Κ που σηµειώνουν υπεραποδόσεις σε απόλυτη και σε προσαρµοσµένη στον
κίνδυνο βάση υπερέχουν ως επενδύσεις σε σχέση µε το δείκτης αναφοράς (αγοράς).
Συγκεκριµένα όλα τα αµοιβαία κεφάλαια σηµείωσαν θετικό δείκτη M-Mεκτός από τα
HermesDynamicDomesticEquity,AllianzDomesticEquity,
MetlifeAlicoInternationalBalanced,AllianzAggressiveStrategyDomesticEquity. Όµως,
ταΑ/ΚMetlifeAlicoGreekBigandMedCapEquity,
AllianzDomesticBalanced
(UnitLinked),
AllianzDomesticBalancedκαιMetlifeAlicoInternationalBalancedπαρόλοπουέχουνδείκ
τηM-Mδενυπερέχουνσεσχέσηµετοδείκτη αναφοράς (G.I. = 0,001263).
Ο δείκτης Modigliani-Modiglianiγια την κατάταξη εναλλακτικών
χαρτοφυλακίων ή Α/Κ παρέχειτα ίδια αποτελέσµατα µε το δείκτη αξιολόγησης του
Sharpe. ∆ηλαδή ο δείκτης M-Mενός χαρτοφυλακίου p,ισούται µε το δείκτη Sharpe
(SRp) του χαρτοφυλακίου πολλαπλασιασµένο µε µια σταθερά (σm) ,που είναι ίδια για
όλα τα χαρτοφυλάκια, συν µια σταθερά (Rf).

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TREYNOR-MAZUY
Α/Κ
ALLIANZ
AGGRESSIVE
STRATEGY
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED (UNIT
LINKED)
ALLIANZ
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ
DOMESTIC
MONEY MARKET
ALLIANZ
EURO
PERIPHERY BOND
ALPHA
BLUE
CHIPS DOMESTIC
EQUITIES
ALPHA DOMESTIC
BALANCED
ALPHA
EURO
CORPORATE
FOREIGN BONDS
ALPHA
GLOBAL
EMERGING
MARKETS
FOREIGN BONDS

a

ta

-0,00119

-0,5176

0,001088

0,846472

0,547334

33,93016

0,002105

1,374463

0,4668

24,28092

-0,00021

-0,09272

0,961187

34,10289

-0,00029

b
0,96093

1,02934

-0,00286

tb
33,17233

0,775075

-0,00234

-0,31065

0,001877

1,584473

0,841022

56,55405

0,002017

2,398106

0,464326

43,95766

0,

-87,7126

435128

0,001327

0,78001

0,007207
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tc

-0,46249

-1,58915

-0,51002

-3,14703

-0,74087

-3,8358

-0,50599

-1,78695

0,020666

0,579228

0,014201

0,187875

-0,27079

-1,81245

-0,24348

-2,29437

417,0056

0,647054

0,061149

0,284868

0,80559

0,000464

2,223058

c

1,36735

0,337295

ALPHA
GREEK
BOND FUND
ALPHA
GREEK
CORPORATE
BOND

0,000609

0,690071

-0,02641

-2,38471

1,872978

0,435211

-73,904

-1,36768

ALPHA
MARKET

MONEY

-0,00045

DELOS
EUROBOND
DELOS
SYLLOGIKO DOM
BALANCED
EUROBANK
GREEK EQUITIES
HERMES
DYNAMIC
DOMESTIC
EQUITY
METLIFE
ALICO
DOLLAR BOND
METLIFE
ALICO
GOVERNMENT
BOND
METLIFE
ALICO
GREEK BIG AND
MED CAP EQUITY
METLIFE
ALICO
GREEK
BOND
FUND
METLIFE
ALICO
INTERNATIONAL
BALANCED

-0,00013

-0,16265

0,012489

1,286127

7,17262

1,127169

-54,2847

-0,67942

0,000226

0,160452

0,810741

45,76197

-0,00088

-0,47774

0,955121

41,10035

-0,00397

-1,25586

-0,05371

-1,3521

0,000223

0,326171

-0,01289

-1,50226

-0,00052

-0,56294

0,95358

82,45315

-0,0006

-0,00198

4,28757

1,61488
-1,79245

0,000905

-0,01

0,317756

0,021501

0,193253

351,0877

0,646719

0,005544

0,418058

-0,05883

-0,60303

-452,922

-0,56425

0,021507

0,120832

-0,23773

-1,01825

0,281758

0,705963

-0,05158

-0,59837

0,077826

0,669822

0,0491

1,047755

-0,42023

-3,01613

0
,685632

2,14389
22,91288

Στο κριτήριο αυτό ελέγχουµε την ύπαρξη ή µη συγχρονισµού των Α/Κ. Το cp
είναι ένα κριτήριο µέτρησης της ύπαρξης συγχρονισµού έτσι ώστε ο διαχειριστής να
προβλέψει σωστά την αγορά και να προσαρµόσει κατάλληλα τη µεταβλητότητα του
Α/Κ. Η παράµετρος apµετρά την ικανότητα του διαχειριστή να επιλέγει µεµονωµένες
µετοχές (selectivity). Έτσι η ικανοποιητική διαχείριση προϋποθέτει τιµές των
παραµέτρων apκαι cpθετικές και στατιστικά σηµαντικές.
Έτσι µπορούµε να πούµε ότι ένας διαχειριστής θα είναι αποτελεσµατικά
χρήσιµος στους µεριδιούχους του ένα οι προβλέψεις του διαχειριστή αναφορικά µε
τις κινήσεις της αγοράς , είναι στην πλειοψηφία σωστές. Τότε η χαρακτηριστική
ευθεία δε θα είναι πλέον ευθεία αλλά καµπύλη.Η προσέγγιση των Treynorκαι
Mazuyγια τον έλεγχο της ύπαρξης ή µη της καµπύλης βασίστηκε στην εκτίµηση της
παρακάτω δευτεροβάθµιας εξίσωσης:

Rp-Rf= ap + bp (Rm-Rf) + cp (Rm-Rf)2 + εpt
Εκτιµώντας την παραπάνω σχέση µε τη βοήθεια του excel (βλ. παράρτηµα)
προέκυψαν τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα. Παρατηρώντας τα στοιχεία
αυτά,
τα
αµοιβαία
κεφάλαια
AllianzEuroPeripheryBond,
AlphaEuroCorporateForeignBonds,
AlphaGlobalEmergingMarketsForeignBonds,
AlphaGreekBondFund, AlphaGreekCorporateBond, EurobankGreekEquities είναι
αυτά που πληρούν το παραπάνω κριτήριο.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑHENRIKSSON-MERTON
Α/Κ
ALLIANZ
AGGRESSIVE
STRATEGY
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED
(UNIT LINKED)
ALLIANZ
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ
DOMESTIC
MONEY
MARKET
ALLIANZ EURO
PERIPHERY
BOND
ALPHA
BLUE
CHIPS
DOMESTIC
EQUITIES
ALPHA
DOMESTIC
BALANCED
ALPHA
EURO
CORPORATE
FOREIGN BONDS
ALPHA GLOBAL
EMERGING
MARKETS
FOREIGN BONDS
ALPHA GREEK
BOND FUND
ALPHA GREEK
CORPORATE
BOND

a

ta

bpd

tbpd

bpo

tbpo

-0,00807

-2,08366

0,918312

19,7756
2

0,008905

1,42460
8

-0,00509

-2,29906

0,515641

19,4181
5

0,007217

2,01902
1

-0,00478

-1,75243

0,443594

13,5707
3

0,0066

1,50001
8

-0,00608

-1,60056

0,932566

20,4773
1

0,00668

1,08967
9

-0,00047

-0,61204

0,001207

0,74741
2

0,003412

1,05394
7

0,00189303
6

0,81290
9

1,13181

3,370495

0,24364
8

-0,00253

-0,54992

0,000015

0,00619
9

2,839264

0,24365
6

,682874

-0,00011

-0,39095

0,00005

-0,00012

-0,00118

-0,000096

2,275132

0
,113747

-0,12287
0,58741

-0,0664
0
,265365

-0,00055

0,09622

-0,00973

-0,81127

0,826663

34,3724
9

0,45832268
6

26,4941
8

-116,307

-

0,002964

1,04126
5

0,020769

0,60869
2

0,00069710
1

0,47179
2

0,02694845
5

-1,52166

1,915981

0,26529
5

-97,9877

-1,13198

- 0,001441

0

ALPHA MONEY
MARKET

-0,00037

DELOS
EUROBOND

0,001165

0,90682
7

0,030668

1,99186
6

-0,00288

-1,3903

DELOS

14,24563

1,34125

54,46933

0,42786

-16,8767

-0,98481

2,07808
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SYLLOGIKO
DOM BALANCED
EUROBANK
GREEK EQUITIES
HERMES
DYNAMIC
DOMESTIC
EQUITY
METLIFE ALICO
DOLLAR BOND
METLIFE ALICO
GOVERNMENT
BOND
METLIFE ALICO
GREEK BIG AND
MED
CAP
EQUITY
METLIFE ALICO
GREEK
BOND
FUND
METLIFE ALICO
INTERNATIONA
L BALANCED

4

9

-0,00324

-1,39472

0,771431

27,6822
3

0,006609

1,76187
9

-0,00401

-1,28946

0,937713

25,1756
8

0,003812

0,76032
2

0,003096

0,58759
9

0,00362

0,05732
8

-0,01076

-1,26598

-0,00048

-0,42031

-0,01696

-1,23524

0,000877

0,47439
9

0,001067

0,69298
3

0,965414

52,3218
1

-0,00229

-0,9226

1,194

-0,00035

-0,35102

14,1524
2

-0,00037

-0,11784

-0,00019

-0,00367

0,30153
-1,89135

-0,00895

0,32877

-

Εκτιµώντας την εξίσωση: Rp-Rf= ap + bpd(Rm-Rf) + bpo (Rm-Rf) Dut + εpt,
προέκυψε ο παραπάνω πίνακας µε τη βοήθεια του excel (βλ. παράρτηµα). Το apείναι
η παράµετρος που µετράει την επιλεκτικότητα του διαχειριστή, την επιπλέον δηλαδή
απόδοση που επιτυγχάνει το Α/Κ pλόγω της ικανότητας του διαχειριστή για
µακροπροβλέψεις. Η ικανότητα του διαχειριστή για µακροπροβλέψεις µπορεί να
αξιολογηθεί χρησιµοποιώντας το γνωστό κριτήριο tγια το συντελεστή bpo , µε
τηµηδενική υπόθεση H0:bpo=0. Μια στατιστικά σηµαντική θετική τιµή του
bpoσηµαίνει ότι ο διαχειριστής προσάρµοσε κατάλληλα τη διάρθρωση του
χαρτοφυλακίου του, µε αποτέλεσµα να είναι πιο επικίνδυνο στις ανοδικές αγορές και
λιγότερο επικίνδυνο στις καθοδικές και αξιολογείται θετικά. Εάν bpo≤0 τότε ο
διαχειριστής δεν έλαβε υπόψη του τις µεταβολές της αγοράς και η διάρθρωση του
χαρτοφυλακίου του παρέµεινε ίδια ή ακόµα χειρότερα ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση
από αυτήν της χρηµατιστηριακής αγοράς.
Έτσι όσα Α/Κ έχουν bpo>0 στον παραπάνω πίνακα τότε σηµαίνει πως ο
διαχειριστής έλαβε υπόψη του τις µεταβολές της αγοράς και τα αµοιβαία κεφάλαια
ήταν στην ίδια κατεύθυνση µε αυτή της χρηµατιστηριακήςαγοράς.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008-2015
ALLIANZ
AGGRESSIVE
STRATEGY
DOMESTIC
EQUITY

ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED

ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED
(UNIT
LINKED)

R average

-0,009672405

-0,005665139

-0,01003

var
σp
cov(p,m)
beta
σm

0,007927213
0,0890349
0,008844079
0,818233703
0,104049282

0,004755679
0,068961432
0,006098458
0,564215193
0,104049282

0,005065
0,071168
0,006175
0,571315
0,104049

Treynor

-0,012972125

-0,011710007

-0,0192

Sharpe

-0,11921426

-0,095806653

-0,15411

AlphaJensen

0,003471234

0,003105704

-0,00113
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ALLIANZ
DOMESTIC
EQUITY

0,011627366
0,010291976
0,101449378
0,010018304
0,926870345
0,104049282
0,013560894
0,123896182
0,003386395

ALLIANZ
DOMESTIC
MONEY
MARKET

0,001962
2,48E-05
0,004982
0,000168
0,015576
0,104049
0,065483
0,204725
0,001288

ALLIANZ
EURO
PERIPHERY
BOND
0,000928782
0,002172587
0,04661102
0,002033123
0,188099817
0,104049282
0,009944755
0,040132283
0,001367433

M-M

-0,011462333

-0,009026789

-0,01509

0,011949484

0,022243

-0,00323391

ALPHA
BLUE
ALPHA
CHIPS
DOMESTIC
DOMESTIC
BALANCED
EQUITIES

ALPHA
EURO
CORPORATE
FOREIGN
BONDS

ALPHA
GLOBAL
EMERGING ALPHA GREEK
MARKETS BOND FUND
FOREIGN
BONDS

ALPHA
GREEK
CORPORATE
BOND

R average
var
σp
cov(p,m)
beta
σm

-0,01034
0,00871
0,093328
0,009447
0,873983
0,104049

-0,00269
0,007128
0,08443
0,007151
0,661583
0,104049

0,001886
0,000159
0,01259
0,000594
0,054972
0,104049

0,003831
0,000316
0,017771
0,000739
0,068387
0,104049

0,005913754
0,009670095
0,098336639
0,004818761
0,445820609
0,104049282

-0,00616
0,002996
0,054731
0,002149
0,198855
0,104049

Treynor
Sharpe
AlphaJensen
M-M

-0,01291
-0,12091
0,003761
-0,01164

-0,00549
-0,04301
0,007758
-0,00353

0,017179
0,075009
0,001891
0,008746

0,042242
0,162558
0,004066
0,017856

0,011152308
0,050560288
0,012646496
0,006202587

-0,03574
-0,12984
-0,00368
-0,01257

EUROBANK
GREEK
EQUITIES

HERMES
DYNAMIC
DOMESTIC
EQUITY

METLIFE
ALICO
DOLLAR
BOND

ALPHA MONEY
MARKET

DELOS
EUROBOND

DELOS
SYLLOGIKO
DOM
BALANCED

R average
var
σp
cov(p,m)
beta
σm

0,00260433
0,000002364
0,00153754
0,000035536
0,00328774
0,10404928

0,002716
0,000422
0,020536
0,001303
0,120538
0,104049

0,00015
0,002076
0,045563
0,004001
0,370174
0,104049

-0,01385
0,010982
0,104793
0,010445
0,966316
0,104049

-0,01411
0,007825
0,088456
0,009012
0,833803
0,104049

0,005924
0,001068
0,032683
-0,00154
-0,14284
0,104049

Treynor
Sharpe
AlphaJensen
M-M

0,50566675
1,08127106
0,0017191
0,1134473

0,014716
0,08638
0,003849
0,00993

-0,00214
-0,01738
0,005581
-0,00087

-0,01531
-0,14116
0,001843
-0,01375

-0,01806
-0,17019
-0,0007
-0,01677

-0,03488
0,152431
0,002523
0,016802

R average

METLIFE ALICO
GOVERNMENT
BOND

METLIFE
ALICO GREEK
BIG AND MED
CAP EQUITY

METLIFE
ALICO
GREEK
BOND
FUND

METLIFE ALICO
INTERNATIONA
L BALANCED

0,003162115

-0,01125

0,008768

0,000032692
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var
σp
cov(p,m)
beta
σm

0,000095957
0,009795769
-0,000005954
-0,00055089
0,104049282

0,010806
0,10395
0,010302
0,953081
0,104049

0,009267
0,096266
0,004762
0,440579
0,104049

0,00111453
0,0333846
0,00248752
0,23013983
0,10404928

Treynor
Sharpe
AlphaJense
n
M-M

-4,03033741
0,226658075

-0,0128
-0,11732

0,017764
0,081299

-0,00395035
-0,0272321

0,002210807

0,004212

0,015411

0,0030526

0,024525435

-0,01126

0,009401

-0,00189166

GENERAL
INDEX
-0,01627

R average

0,010924

var
beta

1
0,104049

σm
Treynor
Sharpe

-0,01721
-0,16471
-0,0162

M-M

ΚΡΙΤΗΡΙΟ TREYNOR
Α/Κ
ALPHA MONEY MARKET
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS
FOREIGN BONDS
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN
BONDS
DELOS EUROBOND
ALPHA GREEK BOND FUND
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
METLIFE ALICO INTERNATIONAL
BALANCED
ALPHA DOMESTIC BALANCED
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
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TREYNOR INDEX
0,50566675
0,065483
0,042242
0,017764
0,017179
0,014716
0,011152308
-0,00214
-0,00395035
-0,00549
-0,009944755
-0,011710007

METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED
CAP EQUITY
ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY
DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
EUROBANK GREEK EQUITIES
GENERAL INDEX
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT
LINKED)
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
ALPHA GREEK CORPORATE BOND
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND

-0,0128
-0,01291
-0,012972125
-0,013560894
-0,01531
-0,01721
-0,01806
-0,0192
-0,03488
-0,03574
-4,03033741

Στον παραπάνω πίνακα, παρατηρούµε ότι τα περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια
συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού ∆είκτη, εµφανίζουν αρνητικό δείκτη Treynor.
Αυτό σηµαίνει ότι κατά το εξεταζόµενο διάστηµα η διαχείριση των αµοιβαίων
κεφαλαίων δεν ήταν η επιθυµητή. Σχεδόν όλα τα αµοιβαία κεφάλαια έχουν πετύχει
καλύτερη απόδοση από το Γενικό ∆είκτη (T= -0,01721), ενώ τα υπόλοιπα µικρότερη.
Από τα αµοιβαία κεφάλαια του δείγµατος τα περισσότερα ακολουθούν αµυντική
πολιτική. Από τα αµοιβαία κεφάλαια που σηµείωσαν υψηλότερη απόδοση ξεχώρισε
το AlphaMoneyMarket µε T= 0,50566675, το οποίο ακολουθεί πιο επιθετική πολιτική
από τα υπόλοιπα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ SHARPE
Α/Κ
ALPHA MONEY MARKET
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS
FOREIGN BONDS
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
DELOS EUROBOND
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN
BONDS
ALPHA GREEK BOND FUND
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
METLIFE ALICO INTERNATIONAL
BALANCED
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
ALPHA DOMESTIC BALANCED
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED
CAP EQUITY
ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY
DOMESTIC EQUITY
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SHARPE INDEX
1,081271058
0,226658075
0,204725014
0,162557564
0,152430518
0,086380141
0,081299208
0,075008683
0,050560288
-0,017377872
-0,027232103
-0,040132283
-0,043005618
-0,095806653
-0,117316709
-0,119214260

ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
ALPHA GREEK CORPORATE BOND
EUROBANK GREEK EQUITIES
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT
LINKED)
GENERAL INDEX
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY

-0,120912303
-0,123896182
-0,129844271
-0,141155054
-0,154110543
-0,16471
-0,170191720

Παρατηρείται ότι όλα τα Α/Κ, εκτός του HermesDynamicDomesticEquity,
έχουν πετύχει καλύτερη απόδοση σε σχέση µε το Γενικό ∆είκτη (T= - 0,16471).
Όµως αυτά µε θετικό δείκτη είναι εκείνα τα Α/Κ που παρέχουν τη µεγαλύτερη
απόδοση ανά µονάδα κινδύνου και κρίνονται ως αυτά µε την καλύτερη διαχείριση.
ΠιοσυγκεκριµέναταAlpha
Money
Market
(S.I=1,081271058),MetlifeAlico
GovernmentBond (S.I.= 0,226658075),Allianz Domestic Money Market (S.I.=
0,204725014),Alpha Greek Bond Fund (S.I.= 0,050560288),MetlifeAlico Dollar
Bond (S.I.= 0,152430518) ,Delos Eurobond (S.I.= 0,086380141) ,MetlifeAlico Greek
Bond Fund (S.I.= 0,081299208),Alpha Euro Corporate Foreign Bonds (S.I.=
0,075008683) ,Alpha Global Emerging Markets ForeignBonds (S.I.= 0,162557564)
Τα υπόλοιπα παρέχουν χαµηλότερη απόδοση ανά µονάδα κινδύνου και
κρίνονται ως µη αποτελεσµατικά µε χειρότερο Α/Κ να είναι το
HermesDynamicDomesticEquity.

JENSEN’SPERFORMANCEINDEX
Α/Κ
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
ALPHA GREEK BOND FUND
ALPHA DOMESTIC BALANCED
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED
CAP EQUITY
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS
FOREIGN BONDS
DELOS EUROBOND
ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY
DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO INTERNATIONAL
BALANCED
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN
BONDS
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ALPHAINDEX
0,015410733
0,012646496
0,007757861
0,005580557
0,004211701
0,004066059
0,00384888
0,003760643
0,003471234
0,003386395
0,003105704
0,003052603
0,002522913
0,002210807
0,001890675

EUROBANK GREEK EQUITIES
ALPHA MONEY MARKET
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT
LINKED)
ALPHA GREEK CORPORATE BOND

0,001842581
0,001719098
0,001367433
0,001288083
-0,00070108
-0,00113282
-0,00368337

Σχεδόνόλαταυπόεξέτασηαµοιβαίακεφάλαιαέχουνπετύχειελαφρώςκαλύτερεςαπ
οδόσειςαπότιςαναµενόµενεςεκτόςτωνHermes Dynamic Domestic Equity, Allianz
Domestic Balanced (Unit Linked) καιAlpha Greek Corporate Bond
µεαντίστοιχαalpha index -0,00070108, -0,00113282, -0,00368337. Ο συντελεστής
αυτών των Α/Κ είναι µικρότερος του µηδενός, δηλαδή η πραγµατική απόδοση είναι
χειρότερη από την αναµενόµενη και ο διαχειριστής επικρίνεται για τη διαχείρισή του.

∆ΕΙΚΤΗΣ MODIGLIANI-MODIGLIANI
Α/Κ
ALPHA MONEY MARKET
METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS
FOREIGN BONDS
METLIFE ALICO DOLLAR BOND
DELOS EUROBOND
METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN
BONDS
ALPHA GREEK BOND FUND
DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
METLIFE ALICO INTERNATIONAL
BALANCED
ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
ALPHA DOMESTIC BALANCED
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED
CAP EQUITY
ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY
DOMESTIC EQUITY
ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
ALPHA GREEK CORPORATE BOND
EUROBANK GREEK EQUITIES
ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT
LINKED)

M-M
0,113447302
0,024525435
0,022243316
0,017855823
0,016802111
0,009929617
0,009400949
0,008746425
0,006202587
-0,00086633
-0,00189166
-0,00323391
-0,00353288
-0,00902679
-0,01126489
-0,01146233
-0,01163901
-0,01194948
-0,01256838
-0,01374526
-0,01509327
-0,0162

GENERAL INDEX
HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
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-0,0167665

Στο κριτήριο αυτό ισχύει ακριβώς ότι ισχύει και στο κριτήριο του Sharpeαφού
ο δείκτης των M-Mπροκύπτει από αυτό του Sharpe: Z,0 = Rf+ SharpeRatio (p) *σm.
Άρα και εδώ παρατηρείται ότι όλα τα Α/Κ, εκτός του
HermesDynamicDomesticEquity, έχουν πετύχει καλύτερη απόδοση σε σχέση µε το
Γενικό ∆είκτη (M-M=- 0,0162).

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝTREYNOR-MAZUY
Α/Κ
ALLIANZ
AGGRESSIVE
STRATEGY
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED (UNIT
LINKED)
ALLIANZ
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ
DOMESTIC
MONEY MARKET
ALLIANZ
EURO
PERIPHERY BOND
ALPHA
BLUE
CHIPS DOMESTIC
EQUITIES
ALPHA DOMESTIC
BALANCED
ALPHA
EURO
CORPORATE
FOREIGN BONDS
ALPHA
GLOBAL
EMERGING
MARKETS
FOREIGN BONDS
ALPHA
GREEK
BOND FUND
ALPHA
GREEK
CORPORATE
BOND
ALPHA
MONEY
MARKET
DELOS
EUROBOND
DELOS
SYLLOGIKO DOM

a

ta

b

0,004283

1,342475

0,002932

0,636135

0,566498

15,36926

-0,00409

-0,82374

0,583402

14,70828

0,002908

0,749826

0,928776

29,9458

0,00093

1,532931

0,019908

4,102561

-0,00267

-0,4947

0,205093

4,755537

0,004059

1,645656

0,873612

44,29743

0,007373

1,180962

0,664407

13,30978

0,003401

2,331469

0,052821

4,52862

0,006757

3,297786

0,061711

3,766748

0,007194

0,647572

0,467168

5,25887

-0,00674

-1,03775

0,212104

4,085128

0,001962

8,777841

0,005527

3,093106

0,005258

2,491515

0,118693

7,033884

0,005763

1,854155

0,371712

14,95674

0,816228
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tb
31,99223

c

tc

-0,07582

-0,43253

0,019042

0,075191

0,283077

1,038735

0,045736

0,214629

0,038715

1,161196

0,387545

1,307909

-0,02727

-0,20126

0,03885

0,113274

-0,13854

-1,72878

-0,25122

-2,23184

0,521099

0,853779

0,293975

0,824086

-0,01827

-1,48807

-0,12901

-1,11275

-0,01395

-0,0817

BALANCED
EUROBANK
GREEK EQUITIES
HERMES
DYNAMIC
DOMESTIC
EQUITY
METLIFE
ALICO
DOLLAR BOND
METLIFE
ALICO
GOVERNMENT
BOND
METLIFE
ALICO
GREEK BIG AND
MED CAP EQUITY
METLIFE
ALICO
GREEK
BOND
FUND
METLIFE
ALICO
INTERNATIONAL
BALANCED

0,004128

1,153996

0,958472

-0,00173

-0,88919

0,001075

0,286886

-0,13387

-4,46646

0,001513

1,199983

0,005082

0,503961

0,00551

1,442675

0,948407

31,05432

0,00937

0,865037

0,463893

5,355845

0,003083

1,02549

0,232959

9,691552

0,837914

33,51189

53,92186

-0,2167

-1,10277

0,098291

0,920633

0,143452

0,696632

0,071144

1,026906

-0,12347

-0,58842

0,576819

0,969292

0,001646

0,009967

Rp-Rf= ap + bp (Rm-Rf) + cp (Rm-Rf)2 + εpt
Εκτιµώντας την παραπάνω σχέση µε τη βοήθεια του excel (βλ. παράρτηµα)
προέκυψαν τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα. Παρατηρώνταςταστοιχείααυτά,
τααµοιβαίακεφάλαιαAllianzDomesticBalanced,AllianzDomestic Equity, Allianz
domestic Money Market, Alpha Domestic Balanced, Alpha Greek Bond
Fund,MetlifeAlico Dollar Bond,MetlifeAlico Government Bond,MetlifeAlico Greek
Bond
Fund,MetlifeAlicoInternational
Balancedείναιαυτάπουπληρούντοπαραπάνωκριτήριο.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑHENRIKSSON-MERTON
Α/Κ
ALLIANZ
AGGRESSIVE
STRATEGY
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED
ALLIANZ
DOMESTIC
BALANCED (UNIT
LINKED)
ALLIANZ
DOMESTIC
EQUITY
ALLIANZ

a

ta

bpd

tbpd

0,003259

0,684803

0,817322

20,62511

-0,00731

-1,084

0,484434

8,62613

-0,01485

-2,0521

0,465711

7,730567

0,001624

0,281186

0,913302

18,98667

0,014378

1,900583

0,000815

0,
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bpo

tbpo

0,000478

0,05694

0,022029

1,85071

0,028979

2,269535

0,003723

0,365154

0,001102

0,687216

DOMESTIC
MONEY MARKET
ALLIANZ
EURO
PERIPHERY BOND
ALPHA
BLUE
CHIPS DOMESTIC
EQUITIES
ALPHA DOMESTIC
BALANCED
ALPHA
EURO
CORPORATE
FOREIGN BONDS
ALPHA
GLOBAL
EMERGING
MARKETS
FOREIGN BONDS
ALPHA
GREEK
BOND FUND
ALPHA
GREEK
CORPORATE
BOND
ALPHA
MARKET

MONEY

DELOS
EUROBOND
DELOS
SYLLOGIKO DOM
BALANCED
EUROBANK
GREEK EQUITIES
HERMES
DYNAMIC
DOMESTIC
EQUITY
METLIFE
ALICO
DOLLAR BOND
METLIFE
ALICO
GOVERNMENT
BOND
METLIFE
ALICO
GREEK BIG AND
MED CAP EQUITY
METLIFE
ALICO
GREEK
BOND
FUND
METLIFE
ALICO
INTERNATIONAL
BALANCED

897088
-0,01394
0,001893
-0,00944
0,00292

-1,76816
0,
515917
-1,04268
1,
3241

0,070941

1,080849

0,860004

28,15469

0,528818

7,015931

0,065653

3,575512

0,010537

3,476802

0,121218

4,803566

-0,0204

-1,26719

0,189863

1,416227

-0,02598

-2,79183

0,027089

0,349664

0,00182

5,
401516

0,00661

1,096833

0,120218

4,561463

-0,00281

-0,6236

0,306586

8,162712

0,004084

0,762249

0,984062

22,0587

-0,00208

-0,71776

0,823377

34,05236

0,00266

0,475005

-0,13869

-2,97436

0,002127

1,125556

0,00135

0,085779

0,007441

1,308222

0,97822

20,6555

0,201141

1,53296

0,260307

7,012833

0,006619

0,98377
1,484795

2,326817

0,003964

0,612257

0,036322

2,273557

-0,00206

-0,52918

-0,01355

-2,53297

0,069773

2,455451

0,0471

2,868406

-0,00011

-0,17909

0,000905

0,162027

0,017779

2,233339

-0,00472

-0,49873

0,002932

0,57218

-0,00016

-0,01619

0,000284

0,085057

-0,00681

-0,67863

0,065262

2,346632

-0,00742

-0,94349

2
,356089

0,003472

-0,0155

0,03237

Εκτιµώντας την εξίσωση: Rp-Rf= ap + bpd(Rm-Rf) + bpo (Rm-Rf) Dut + εpt,
προέκυψε ο παραπάνω πίνακας µε τη βοήθεια του excel (βλ. παράρτηµα).
Στο υπόδειγµα αυτό οι Henriksson-Mertonυποθέτουν ότι η τιµή του
συστηµατικού κινδύνου των Α/Κ µπορεί να πάρει δύο τιµές bpu, bpdανάλογα µε το εάν
η αγορά είναι ανοδική (Rm-Rf>0) ή καθοδική (Rm-Rf<0) αντίστοιχα.
Οπότε ο διαχειριστής θα τροποποιήσει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του
αναλόγως τη φάση της αγοράς.
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Εάν η χρηµατιστηριακή αγορά είναι ανοδική τότε ο διαχειριστής µειώνει τα
διαθέσιµά του και αυξάνει το ποσοστό των µετοχών επενδύοντας κυρίως σε
επιθετικές µετοχές, αυξάνοντας έτσι το συντελεστή βήτα του χαρτοφυλακίου του.
Εάν η αγορά είναι καθοδική τότε ο διαχειριστής περιορίζει το ποσοστό των
µετοχών του, αυξάνοντας τα διαθέσιµά του ή τα χρεόγραφα σταθερής απόδοσης,
καθώς επίσης επενδύει περισσότερο σε αµυντικές µετοχές µειώνοντας µε αυτόν τον
τρόπο το συστηµατικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου του.
Το apείναι η παράµετρος που µετράει την επιλεκτικότητα του διαχειριστή, την
επιπλέον δηλαδή απόδοση που επιτυγχάνει το Α/Κ pλόγω της ικανότητας του
διαχειριστή για µακροπροβλέψεις. Η ικανότητα του διαχειριστή για µακροπροβλέψεις
µπορεί να αξιολογηθεί χρησιµοποιώντας το γνωστό κριτήριο tγια το συντελεστή bpo ,
µε τηµηδενική υπόθεση H0:bpo=0. Μια στατιστικά σηµαντική θετική τιµή του
bpoσηµαίνει ότι ο διαχειριστής προσάρµοσε κατάλληλα τη διάρθρωση του
χαρτοφυλακίου του, µε αποτέλεσµα να είναι πιο επικίνδυνο στις ανοδικές αγορές και
λιγότερο επικίνδυνο στις καθοδικές και αξιολογείται θετικά. Εάν bpo≤0 τότε ο
διαχειριστής δεν έλαβε υπόψη του τις µεταβολές της αγοράς και η διάρθρωση του
χαρτοφυλακίου του παρέµεινε ίδια ή ακόµα χειρότερα ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση
από αυτήν της χρηµατιστηριακής αγοράς.
Έτσι όσα Α/Κ έχουν bpo>0 στον παραπάνω πίνακα τότε σηµαίνει πως ο
διαχειριστής έλαβε υπόψη του τις µεταβολές της αγοράς και τα αµοιβαία κεφάλαια
ήταν στην ίδια κατεύθυνση µε αυτή της χρηµατιστηριακήςαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Στην παρούσα διπλωµατική εργασία ασχοληθήκαµε µε τα Ελληνικά Αµοιβαία
Κεφάλαια. Συγκεκριµένα παρουσιάσαµε µια αναλυτική περιγραφή του θεσµού αυτού
καθώς και µια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης τους σε εγχώριο και παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης αναλύσαµε τις τάσεις που επικρατούν στις µέρες µας λόγω τον
οικονοµικών συνθηκών που πλήττουν την ελληνική αλλά και τις ξένες αγορές.
Για τους σκοπούς της εργασίας διεξήγαµε µια εµπειρική µελέτη, η οποία
αφορούσε την αξιολόγηση της επίδοσης των ελλήνων διαχειριστών Α/Κ, όσον αφορά
την ικανότητα επιλογής αξιόγραφων (επιλεκτικότητα) και της κατάλληλης χρονικής
τοποθέτησης των χαρτοφυλακίων αµοιβαίων κεφαλαίων (συγχρονισµός).
Το δείγµα µας, αποτελούνταν από είκοσι- δύο (22) εγχώρια αµοιβαία
κεφαλαία, τα οποία διαπραγµατεύονται στην ελληνική χρηµαταγορά καθ’ όλη την
διάρκεια της περιόδου, από 01/01/2000 µέχρι και τις 31/11/2015. Χωρίσαµε το
δείγµα σε δυο υποπεριόδους, µία πριν τη χρηµατοπιστωτική κρίση (2000-2007) και
µία κατά τη διάρκεια της κρίσης (2008-2015). Σε ότι αφορά την πορεία του κάθε
αµοιβαίου κεφαλαίου, ξεχωριστά, για το χρονικό διάστηµα που µελετήσαµε,
µπορούµε αρχικά να πούµε ότι σηµειώθηκε µια κάµψη που κράτησε µέχρι το 2003
και στη συνέχεια, στο εναποµείναν διάστηµα οι τιµές τους σηµείωσαν αρκετές
αυξοµειώσεις .
Για την αξιολόγηση του κινδύνου των Α/Κ του δείγµατος µας
χρησιµοποιήσαµε το δείκτη Treynor, Sharpe και Modigliani-Modiglianiτου κάθε
αµοιβαίου κεφαλαίου. Επιπλέον, προχωρήσαµε στην εκτίµηση δυο υποδειγµάτων για
την ανίχνευση της επίδοσης των διαχειριστών, όσον αφορά την ικανότητα ορθής
χρονικής τοποθέτησης του χαρτοφυλακίου τους καθώς και την ικανότητα
αποτελεσµατικής επιλογής χρεογράφων για την αύξηση της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια εκτιµήσαµε το υπόδειγµα του Jensen προκειµένου να
αξιολογήσουµε την ικανότητα των διαχειριστών να επιτυγχάνουν αποδόσεις
µεγαλύτερες των αναµενόµενων, η οποία προσεγγίζεται µέσω του συντελεστή άλφα.
Τέλος χρησιµοποιήσαµε το υπόδειγµα του Treynor και Mazuy για την εύρεση της
ικανότητας συγχρονισµού και επιλεκτικότητας των διαχειριστών των αντίστοιχων
αµοιβαίων κεφαλαίων και το υπόδειγµα Henriksson-Mertonγια την αξιολόγηση του
διαχειριστή στις µακροπροβλέψεις.
Τα εµπειρικά αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι λίγα είναι εκείνα τα αµοιβαία
κεφάλαια που αντιστάθηκαν στην κρίση των αγορών. Πολλά αµοιβαία κεφάλαια
παρά την προσπάθεια προσαρµογής στα νέα δεδοµένα είχαν σηµαντικές απώλειες.
Επίσης, οι διαχειριστές των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν παρουσιάζουν ικανότητα
ορθής χρονικής τοποθέτησης αλλά παρουσιάζουν µικρή ικανότητα αποτελεσµατικής
επιλογής χρεογράφων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2000-2007
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝTREYNOR-MAZUY

ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY DOMESTIC EQUITY
Στατιστικάπαλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικόσφάλμα
Μέγεθοςδείγματος

0,962718
0,926825
0,925252
0,018635
96

Συντελεστές
Τεταγμένηεπίτηναρχή -0,00119
(Rm-Rf)
0,96093
(Rm-Rf)^2
-0,46249

Τυπικόσφάλμα
0,002307
0,028968
0,291027

t
-0,5176
33,17233
-1,58915

τιμή-P
0,605965
2,5E-53
0,115421

ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,965094
0,931407
0,929932
0,010377
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001088
(Rm-Rf)
0,547334
(Rm-Rf)^2
-0,51002

t

τιμή-P

0,001285 0,846472 0,399462
0,016131 33,93016 3,58E-54
0,162063 -3,14703 0,002216

ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT LINKED)

91

Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,937401
0,87872
0,876112
0,012367
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,002105
(Rm-Rf)
0,4668
(Rm-Rf)^2
-0,74087

t

τιμή-P

0,001531 1,374463 0,172601
0,019225 24,28092 4,95E-42
0,193145 -3,8358
0,000228

ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,964696
R Τετράγωνο
0,930639
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,929147
Τυπικό σφάλμα
0,018131
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00021
0,002245
(Rm-Rf)
0,961187
0,028185
(Rm-Rf)^2
-0,50599
0,283162

t

τιμή-P

-0,09272 0,926323
34,10289 2,31E-54
-1,78695 0,077204

ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,114582
R Τετράγωνο
0,013129
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
-0,00809
0,002285
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00029

t

0,000283 -1,02934
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τιμή-P
0,305988

(Rm-Rf)
(Rm-Rf)^2

-0,00286
0,020666

0,003551 -0,80559 0,422532
0,035679 0,579228 0,563836

ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,041934
0,001758
-0,01971
0,00484
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,000464
(Rm-Rf)
-0,00234
(Rm-Rf)^2
0,014201

t

τιμή-P

0,000599 0,775075 0,440262
0,007524 -0,31065 0,756759
0,075589 0,187875 0,851384

ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,986586
R Τετράγωνο
0,973352
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,972779
Τυπικό σφάλμα
0,009567
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001877
(Rm-Rf)
0,841022
(Rm-Rf)^2
-0,27079

t

τιμή-P

0,001184 1,584473 0,116481
0,014871 56,55405 7,93E-74
0,149404 -1,81245 0,073144

ALPHA DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,978296
R Τετράγωνο
0,957063
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,956139
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Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,006795
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
0,002017
(Rm-Rf)
0,464326
(Rm-Rf)^2
-0,24348

t

τιμή-P

0,000841 2,398106 0,018477
0,010563 43,95766 5,12E-64
0,106122 -2,29437 0,02402

ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,170584
R Τετράγωνο
0,029099
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,008219
Τυπικό σφάλμα
41,26637
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
2,223058
(Rm-Rf)
-87,7126
(Rm-Rf)^2
417,0056

t

τιμή-P

5,10898 0,435128 0,664478
64,14804 -1,36735 0,174813
644,4675 0,647054 0,519191

ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,041635
0,001734
-0,01973
0,013745
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001327
(Rm-Rf)
0,007207
(Rm-Rf)^2
0,061149

t

τιμή-P

0,001702 0,78001 0,437366
0,021366 0,337295 0,736654
0,214657 0,284868 0,776379

ALPHA GREEK BOND FUND
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Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,249931
0,062466
0,042304
0,007124
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,000609
(Rm-Rf)
-0,02641
(Rm-Rf)^2
0,021501

t

τιμή-P

0,000882 0,690071 0,491868
0,011074 -2,38471 0,019122
0,111258 0,193253 0,847182

ALPHA GREEK CORPORATE BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,170596
R Τετράγωνο
0,029103
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,008223
Τυπικό σφάλμα
34,76125
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
1,872978
(Rm-Rf)
-73,904
(Rm-Rf)^2
351,0877

t

τιμή-P

4,303614 0,435211 0,664418
54,03592 -1,36768 0,174707
542,8755 0,646719 0,519407

ALPHA MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,076546
0,005859
-0,01552
0,000849
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
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t

τιμή-P

Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00045
(Rm-Rf)
0,000905
(Rm-Rf)^2
0,005544

0,000105 -4,28757 4,41E-05
0,00132 0,685632 0,494651
0,013261 0,418058 0,676869

DELOS EUROBOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,160395
0,025726
0,004774
0,006247
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00013
(Rm-Rf)
0,012489
(Rm-Rf)^2
-0,05883

t

τιμή-P

0,000773 -0,16265 0,871148
0,00971 1,286127 0,201591
0,097554 -0,60303 0,547954

DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,083104
0,006906
-0,01445
51,39853
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
7,17262
(Rm-Rf)
-54,2847
(Rm-Rf)^2
-452,922

τιμή-P

6,363391 1,127169 0,262571
79,89836 -0,67942 0,498558
802,7042 -0,56425 0,573945

EUROBANK GREEK EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R

t

0,979419

96

R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,959261
R
0,958385
0,011397
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
0,000226
(Rm-Rf)
0,810741
(Rm-Rf)^2
0,021507

t

τιμή-P

0,001411 0,160452 0,872873
0,017716 45,76197 1,43E-65
0,17799 0,120832 0,904085

HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,974965
R Τετράγωνο
0,950557
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,949494
Τυπικό σφάλμα
0,014949
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00088
(Rm-Rf)
0,955121
(Rm-Rf)^2
-0,23773

t

τιμή-P

0,001851 -0,47774 0,633953
0,023239 41,10035 1,96E-61
0,23347 -1,01825 0,3112

METLIFE ALICO DOLLAR BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,172677
0,029817
0,008953
0,025556
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00397
(Rm-Rf)
-0,05371

t

0,003164 -1,25586
0,039726 -1,3521

97

τιμή-P
0,212313
0,179623

(Rm-Rf)^2

0,281758

0,399112 0,705963 0,481976

METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,156639
R Τετράγωνο
0,024536
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,003558
Τυπικό σφάλμα
0,005519
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,000223
(Rm-Rf)
-0,01289
(Rm-Rf)^2
-0,05158

t

τιμή-P

0,000683 0,326171 0,745027
0,00858 -1,50226 0,136418
0,086196 -0,59837 0,551046

METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED CAP EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,993508
0,987058
0,98678
0,00744
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00052
(Rm-Rf)
0,95358
(Rm-Rf)^2
0,077826

τιμή-P

0,000921 -0,56294 0,574828
0,011565 82,45315 9,38E-89
0,11619 0,669822 0,504631

METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο

t

0,263791
0,069586
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Προσαρμοσμένο
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

R
0,049577
0,003001
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,0006
(Rm-Rf)
-0,01
(Rm-Rf)^2
0,0491

t
0,000371 1,61488
0,004664 -2,14389
0,046862 1,047755

τιμή-P
0,109723
0,03465
0,297467

METLIFE ALICO INTERNATIONAL BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,929397
R Τετράγωνο
0,863779
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,86085
Τυπικό σφάλμα
0,008921
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00198
(Rm-Rf)
0,317756
(Rm-Rf)^2
-0,42023

t

τιμή-P

0,001104 -1,79245 0,076313
0,013868 22,91288 5,07E-40
0,139326 -3,01613 0,003301

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑHENRIKSSON-MERTON

ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,962519
0,926443
0,924861
0,018684
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
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t

τιμή-P

Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00807
(Rm-Rf)
0,918312
Dummy
0,008905

0,003874 -2,08366 0,039934
0,046437 19,77562 4,44E-35
0,006251 1,424608 0,157618

ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,962959
0,92729
0,925726
0,010684
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00509
(Rm-Rf)
0,515641
Dummy
0,007217

t

τιμή-P

0,002215 -2,29906 0,02374
0,026555 19,41815 1,75E-34
0,003575 2,019021 0,046364

ALLIANZ DOMESTIC BALANCED (UNIT LINKED)
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,928898
0,862851
0,859902
0,013152
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00478
(Rm-Rf)
0,443594
Dummy
0,0066

t

τιμή-P

0,002727 -1,75243 0,082996
0,032688 13,57073 8,92E-24
0,0044
1,500018 0,136997

ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,96393
R Τετράγωνο
0,929162
Προσαρμοσμένο
R 0,927638
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Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,018323
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00608
(Rm-Rf)
0,932566
0,00668
Dummy

t

τιμή-P

0,0038
-1,60056 0,112866
0,045541 20,47731 3,16E-36
0,006131 1,089679 0,27867

ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,11637
R Τετράγωνο
0,013542
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
-0,00767
Τυπικό σφάλμα
0,002284
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,00005
(Rm-Rf)
-0,00055
Dummy
-0,00047

t

τιμή-P

0,000474 0,113747 0,909684
0,005677 -0,09622 0,923549
0,000764 -0,61204 0,542004

ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,085686
0,007342
-0,01401
0,004827
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00012

t

0,001001 -0,12287
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τιμή-P
0,902474

(Rm-Rf)
Dummy

-0,00973
0,001207

0,011996 -0,81127 0,419281
0,001615 0,747412 0,456701

ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,986274
R Τετράγωνο
0,972737
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,97215
Τυπικό σφάλμα
0,009676
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00118
(Rm-Rf)
0,826663
Dummy
0,003412

t

τιμή-P

0,002007 -0,58741 0,558353
0,02405 34,37249 1,17E-54
0,003238 1,053947 0,294638

ALPHA DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,977217
0,954952
0,953984
0,00696
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,000096
(Rm-Rf)
0,458323
Dummy
0,001893

t

τιμή-P

0,001443 -0,0664
0,947205
0,017299 26,49418 4,09E-45
0,002329 0,812909 0,418347

ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,159217
R Τετράγωνο
0,02535
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,00439
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Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

41,34596
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
2,275132
(Rm-Rf)
-116,307
Dummy
3,370495

t

τιμή-P

8,573609 0,265365 0,791316
102,7625 -1,13181 0,260626
13,83346 0,243648 0,80804

ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,064038
0,004101
-0,01732
0,013729
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,002964
(Rm-Rf)
0,020769
Dummy
-0,00253

t

τιμή-P

0,002847 1,041265 0,300452
0,034121 0,608692 0,544212
0,004593 -0,54992 0,58369

ALPHA GREEK BOND FUND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,249178
0,06209
0,041919
0,007125
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,000697

t

τιμή-P

0,001478 0,471792 0,63818
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(Rm-Rf)
Dummy

-0,02695
0,000015

0,01771 -1,52166 0,131487
0,002384 0,006199 0,995067

ALPHA GREEK CORPORATE BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,159244
0,025359
0,004399
34,82822
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
1,915981
(Rm-Rf)
-97,9877
Dummy
2,839264

t

τιμή-P

7,222072 0,265295 0,791369
86,56307 -1,13198 0,260553
11,65276 0,243656 0,808034

ALPHA MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,075002
0,005625
-0,01576
0,000849
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00037
(Rm-Rf)
0,001441
Dummy
-0,00011

t

τιμή-P

0,000176 -2,07808 0,040457
0,002111 0,682874 0,496384
0,000284 -0,39095 0,696727

DELOS EUROBOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,204528
R Τετράγωνο
0,041832
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,021226
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Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,006195
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001165
(Rm-Rf)
0,030668
Dummy
-0,00288

t

τιμή-P

0,001285 0,906827 0,366842
0,015397 1,991866 0,049319
0,002073 -1,3903
0,167756

DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,117436
0,013791
-0,00742
51,22006
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
14,24563
(Rm-Rf)
54,46933
Dummy
-16,8767

t

τιμή-P

10,62113 1,341254 0,183105
127,3038 0,427869 0,669736
17,13711 -0,98481 0,327275

EUROBANK GREEK EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,980087
0,96057
0,959722
0,011212
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00324
(Rm-Rf)
0,771431
Dummy
0,006609

t

τιμή-P

0,002325 -1,39472 0,166422
0,027867 27,68223 1,09E-46
0,003751 1,761879 0,081376
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HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,974841
R Τετράγωνο
0,950315
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,949247
Τυπικό σφάλμα
0,014986
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00401
(Rm-Rf)
0,937713
Dummy
0,003812

t

τιμή-P

0,003108 -1,28946 0,200434
0,037247 25,17568 2,65E-43
0,005014 0,760322 0,448985

METLIFE ALICO DOLLAR BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,202836
0,041142
0,020522
0,025406
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,003096
(Rm-Rf)
0,00362
Dummy
-0,01076

t

τιμή-P

0,005268 0,587599 0,558225
0,063145 0,057328 0,954407
0,0085
-1,26598 0,208682

METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,152132
R Τετράγωνο
0,023144
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,002137
Τυπικό σφάλμα
0,005523
Μέγεθος δείγματος
96
Συντελεστές Τυπικό
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t

τιμή-P

σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00048
(Rm-Rf)
-0,01696
Dummy
0,000877

0,001145 -0,42031 0,675226
0,013728 -1,23524 0,219851
0,001848 0,474399 0,636328

METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED CAP EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,993536
0,987114
0,986836
0,007424
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001067
(Rm-Rf)
0,965414
Dummy
-0,00229

t

τιμή-P

0,001539 0,692983 0,490047
0,018451 52,32181 8,83E-71
0,002484 -0,9226
0,358601

METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,24464
0,059849
0,03963
0,003016
96

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00019
(Rm-Rf)
-0,00895
Dummy

-0,00035

t
0,000625 0,30153
0,007497 -1,194
0,001009 0,35102
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τιμή-P
0,763687
0,235514
0,726367

METLIFE ALICO INTERNATIONAL BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,922213
R Τετράγωνο
0,850477
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,847261
Τυπικό σφάλμα
0,009347
Μέγεθος δείγματος
96
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00367
(Rm-Rf)
0,32877
Dummy
-0,00037

t

0,001938 -1,89135
0,023231 14,15242
0,003127 -0,11784

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008-2015
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ TREYNOR-MAZUY

ALLIANZAGGRESSIVESTRATEGYDOMESTICEQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,960807
0,92315
0,92148
0,025042
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,004283
(Rm-Rf)
0,816228
(Rm-Rf)^2
-0,07582

t

τιμή-P

0,003191 1,342475 0,182745
0,025513 31,99223 1,22E-51
0,175292 -0,43253 0,666367
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ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,856167
0,733022
0,727218
0,036178
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,002932
(Rm-Rf)
0,566498
(Rm-Rf)^2
0,019042

ALLIANZ
LINKED)

DOMESTIC

t

τιμή-P

0,00461 0,636135 0,526268
0,036859 15,36926 3,8E-27
0,253245 0,075191 0,940226

BALANCED

(UNIT

Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,842258
R Τετράγωνο
0,709399
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,703081
Τυπικό σφάλμα
0,038932
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00409
(Rm-Rf)
0,583402
(Rm-Rf)^2
0,283077

τιμή-P

0,004961 -0,82374 0,412217
0,039665 14,70828 6,81E-26
0,272521 1,038735 0,30165

ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

t

0,955179
0,912368
0,910463
0,030442
95
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Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,002908
(Rm-Rf)
0,928776
(Rm-Rf)^2
0,045736

t

τιμή-P

0,003879 0,749826 0,455273
0,031015 29,9458 3,16E-49
0,213093 0,214629 0,830531

ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,39336
R Τετράγωνο
0,154732
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,136357
Τυπικό σφάλμα
0,004763
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,00093
(Rm-Rf)
0,019908
(Rm-Rf)^2
0,038715

t

τιμή-P

0,000607 1,532931 0,128725
0,004853 4,102561 8,82E-05
0,03334 1,161196 0,248566

ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,444248
0,197356
0,179907
0,04233
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00267
(Rm-Rf)
0,205093
(Rm-Rf)^2
0,387545

t

τιμή-P

0,005394 -0,4947
0,621991
0,043127 4,755537 7,3E-06
0,296309 1,307909 0,194163

ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
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Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,978874
0,958194
R
0,957285
0,019357
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
0,004059
(Rm-Rf)
0,873612
(Rm-Rf)^2
-0,02727

t

τιμή-P

0,002466 1,645656 0,103247
0,019722 44,29743 7,6E-64
0,135499 -0,20126 0,840936

ALPHA DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,820184
0,672703
0,665587
0,048997
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,007373
(Rm-Rf)
0,664407
(Rm-Rf)^2
0,03885

t

τιμή-P

0,006243 1,180962 0,240662
0,049919 13,30978 3,65E-23
0,342971 0,113274 0,91006

ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,49301
R Τετράγωνο
0,243059
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,226604
Τυπικό σφάλμα
0,011448
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,003401

t

τιμή-P

0,001459 2,331469 0,021912
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(Rm-Rf)
(Rm-Rf)^2

0,052821
-0,13854

0,011664 4,52862
0,080137 -1,72878

1,78E-05
0,087202

ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,46387
0,215175
0,198114
0,01608
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,006757
(Rm-Rf)
0,061711
(Rm-Rf)^2
-0,25122

t

τιμή-P

0,002049 3,297786 0,001386
0,016383 3,766748 0,000291
0,112561 -2,23184 0,028053

ALPHA GREEK BOND FUND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,48261
0,232912
0,216236
0,087193
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,007194
(Rm-Rf)
0,467168
(Rm-Rf)^2
0,521099

τιμή-P

0,01111 0,647572 0,518874
0,088834 5,25887 9,38E-07
0,610344 0,853779 0,395445

ALPHA GREEK CORPORATE BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα

t

0,392432
0,154003
0,135612
0,050962
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Μέγεθος δείγματος

95

Συντελεστές
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00674
(Rm-Rf)
0,212104
0,293975
(Rm-Rf)^2
ALPHA MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

Τυπικό
σφάλμα

t

τιμή-P

0,006493
0,051921
0,356728

-1,03775
4,085128
0,824086

0,302104
9,4E-05
0,412022

0,376434
0,141703
0,123044
0,001754
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001962
(Rm-Rf)
0,005527
(Rm-Rf)^2
-0,01827

t

τιμή-P

0,000223 8,777841 8,5E-14
0,001787 3,093106 0,002623
0,012278 -1,48807 0,140153

DELOS EUROBOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,624172
0,38959
0,37632
0,016563
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,005258
(Rm-Rf)
0,118693
(Rm-Rf)^2
-0,12901

t

τιμή-P

0,00211 2,491515 0,014512
0,016874 7,033884 3,48E-10
0,115937 -1,11275 0,268713

DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
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Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,85048
0,723315
R
0,717301
0,024393
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
0,005763
(Rm-Rf)
0,371712
(Rm-Rf)^2
-0,01395

t

τιμή-P

0,003108 1,854155 0,066921
0,024852 14,95674 2,29E-26
0,93506
0,170751 -0,0817

EUROBANK GREEK EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,964462
0,930187
0,92867
0,028073
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,004128
(Rm-Rf)
0,958472
(Rm-Rf)^2
-0,2167

t

τιμή-P

0,003577 1,153996 0,251491
0,028601 33,51189 2,39E-53
0,196506 -1,10277 0,273002

HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,985439
R Τετράγωνο
0,971091
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,970462
Τυπικό σφάλμα
0,015252
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00173

t

0,001943 -0,88919
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τιμή-P
0,37622

(Rm-Rf)
(Rm-Rf)^2

0,837914
0,098291

2,07E0,015539 53,92186 71
0,106765 0,920633 0,35965

METLIFE ALICO DOLLAR BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,452109
0,204403
0,187107
0,029418
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001075
(Rm-Rf)
-0,13387
(Rm-Rf)^2
0,143452

t

τιμή-P

0,003748 0,286886 0,774845
0,029972 -4,46646 2,26E-05
0,205923 0,696632 0,48779

METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,109434
R Τετράγωνο
0,011976
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
-0,0095
Τυπικό σφάλμα
0,009897
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001513
(Rm-Rf)
0,005082
(Rm-Rf)^2
0,071144

t

τιμή-P

0,001261 1,199983 0,233227
0,010083 0,503961 0,615494
0,06928 1,026906 0,307157

METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED CAP EQUITY
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Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,958666
0,919041
0,917281
0,029976
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,00551
(Rm-Rf)
0,948407
(Rm-Rf)^2
-0,12347

t

τιμή-P

0,003819 1,442675 0,152508
0,03054 31,05432 1,5E-50
0,20983 -0,58842 0,557692

METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,488747
0,238873
0,222327
0,085015
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,00937
(Rm-Rf)
0,463893
(Rm-Rf)^2
0,576819

t

τιμή-P

0,010832 0,865037 0,389268
0,086614 5,355845 6,24E-07
0,595093 0,969292 0,334941

METLIFE ALICO INTERNATIONAL BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,72279
R Τετράγωνο
0,522426
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,512044
Τυπικό σφάλμα
0,023593
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,003083

t

0,003006 1,02549
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τιμή-P
0,307821

(Rm-Rf)
(Rm-Rf)^2

0,232959
0,001646

0,024037 9,691552 1,02E-15
0,165151 0,009967 0,992069

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑHENRIKSSON-MERTON
ALLIANZ AGGRESSIVE STRATEGY DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,960727
0,922997
0,921323
0,025067
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,003259
(Rm-Rf)
0,817322
Dummy
0,000478

t

τιμή-P

0,004759 0,684803 0,49519
0,039628 20,62511 2,88E-36
0,008399 0,05694 0,954717

ALLIANZ DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,861736
0,742589
0,736993
0,035524
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00731
(Rm-Rf)
0,484434
Dummy
0,022029

ALLIANZ
LINKED)

DOMESTIC

BALANCED

t

0,006745 -1,084
0,056159 8,62613
0,011903 1,85071

(UNIT

Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,849458
R Τετράγωνο
0,721579
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,715526
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τιμή-P
0,281197
1,77E-13
0,06742

Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,038108
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,01485
(Rm-Rf)
0,465711
Dummy
0,028979

t

τιμή-P

0,007235 -2,0521
0,043001
0,060243 7,730567 1,3E-11
0,012769 2,269535 0,025572

ALLIANZ DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,955223
0,912451
0,910547
0,030428
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001624
(Rm-Rf)
0,913302
Dummy
0,003723

t

τιμή-P

0,005777 0,281186 0,779199
0,048102 18,98667 1,39E-33
0,010196 0,365154 0,715835

ALLIANZ DOMESTIC MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,383045
R Τετράγωνο
0,146724
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,128174
Τυπικό σφάλμα
0,004786
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,000815
(Rm-Rf)
0,014378
Dummy
0,001102

t

τιμή-P

0,000909 0,897088 0,372013
0,007565 1,900583 0,060488
0,001603 0,687216 0,493675

118

ALLIANZ EURO PERIPHERY BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,477358
0,227871
0,211085
0,041518
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,01394
(Rm-Rf)
0,070941
Dummy
0,03237

t

τιμή-P

0,007883 -1,76816 0,080349
0,065634 1,080849 0,282589
0,013912 2,326817 0,02217

ALPHA BLUE CHIPS DOMESTIC EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,978951
R Τετράγωνο
0,958345
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,95744
Τυπικό σφάλμα
0,019322
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,001893
(Rm-Rf)
0,860004
Dummy
0,003964

τιμή-P

0,003669 0,515917 0,60715
0,030546 28,15469 5,3E-47
0,006474 0,612257 0,541878

ALPHA DOMESTIC BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

t

0,830705
0,69007
0,683333
0,047679
95
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Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00944
(Rm-Rf)
0,528818
Dummy
0,036322

t

τιμή-P

0,009053 -1,04268 0,29983
0,075374 7,015931 3,78E-10
0,015976 2,273557 0,025319

ALPHA EURO CORPORATE FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,469937
R Τετράγωνο
0,220841
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,203903
Τυπικό σφάλμα
0,011615
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,00292
(Rm-Rf)
0,065653
Dummy
-0,00206

t

τιμή-P

0,002205 1,3241
0,18875
0,018362 3,575512 0,000559
0,003892 -0,52918 0,597958

ALPHA GLOBAL EMERGING MARKETS FOREIGN BONDS
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,476043
0,226617
0,209805
0,015963
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,010537
(Rm-Rf)
0,121218
Dummy
-0,01355

t

τιμή-P

0,003031 3,476802 0,000777
0,025235 4,803566 6,03E-06
0,005349 -2,53297 0,013003

ALPHA GREEK BOND FUND
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Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,52382
0,274387
0,258613
0,084803
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,0204
(Rm-Rf)
0,189863
Dummy
0,069773

t

τιμή-P

0,016101 -1,26719 0,208287
0,134062 1,416227 0,160086
0,028415 2,455451 0,01595

ALPHA GREEK CORPORATE BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,466604
0,217719
0,200713
0,049005
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,02598
(Rm-Rf)
0,027089
Dummy
0,0471

t

τιμή-P

0,009304 -2,79183 0,006374
0,077471 0,349664 0,72739
0,01642 2,868406 0,005116

ALPHA MONEY MARKET
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,348355
0,121351
0,10225
0,001775
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα t
τιμή-P
Τεταγμένη επί την 0,00182
0,000337 5,401516 5,15E-07

121

αρχή
(Rm-Rf)
Dummy

0,00661
-0,00011

0,002805 2,356089 0,020591
0,000595 -0,17909 0,85826

DELOS EUROBOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,617698
0,381551
0,368107
0,016671
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,003472
(Rm-Rf)
0,120218
Dummy
0,000905

t

τιμή-P

0,003165 1,096833 0,275577
0,026355 4,561463 1,56E-05
0,005586 0,162027 0,87164

DELOS SYLLOGIKO DOM BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,858793
0,737526
0,73182
0,023759
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00281
(Rm-Rf)
0,306586
Dummy
0,017779

t

τιμή-P

0,004511 -0,6236
0,534434
0,037559 8,162712 1,65E-12
0,007961 2,233339 0,027951

EUROBANK GREEK EQUITIES
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,964083
R Τετράγωνο
0,929455
Προσαρμοσμένο
R 0,927922
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Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,028219
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα

Τεταγμένη επί την
αρχή
0,004084
(Rm-Rf)
0,984062
-0,00472
Dummy

t

τιμή-P

0,005358 0,762249 0,447861
0,044611 22,0587 1,66E-38
0,009456 -0,49873 0,61916

HERMES DYNAMIC DOMESTIC EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,985357
R Τετράγωνο
0,970928
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,970296
Τυπικό σφάλμα
0,015295
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,00208
(Rm-Rf)
0,823377
Dummy
0,002932

t

τιμή-P

0,002904 -0,71776 0,474723
0,02418 34,05236 6,12E-54
0,005125 0,57218 0,568595

METLIFE ALICO DOLLAR BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,447447
0,200208
0,182822
0,029495
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,00266
(Rm-Rf)
-0,13869
Dummy
-0,00016

t

τιμή-P

0,0056
0,475005 0,635909
0,046628 -2,97436 0,003749
0,009883 -0,01619 0,987117
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METLIFE ALICO GOVERNMENT BOND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,027006
R Τετράγωνο
0,000729
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
-0,02099
Τυπικό σφάλμα
0,009953
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,002127
(Rm-Rf)
0,00135
Dummy
0,000284

t

τιμή-P

0,00189 1,125556 0,263281
0,015735 0,085779 0,931829
0,003335 0,085057 0,932401

METLIFE ALICO GREEK BIG AND MED CAP EQUITY
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

0,958719
0,919142
0,917384
0,029958
95

Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,007441
(Rm-Rf)
0,97822
Dummy
-0,00681

τιμή-P

0,005688 1,308222 0,194057
0,047359 20,6555 2,57E-36
0,010038 -0,67863 0,499074

METLIFE ALICO GREEK BOND FUND
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα
Μέγεθος δείγματος

t

0,523951
0,274524
0,258753
0,083
95
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Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
-0,0155
(Rm-Rf)
0,201141
Dummy
0,065262

t

τιμή-P

0,015759 -0,98377 0,327809
0,131211 1,53296 0,128717
0,027811 2,346632 0,02109

METLIFE ALICO INTERNATIONAL BALANCED
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
0,725949
R Τετράγωνο
0,527002
Προσαρμοσμένο
R
Τετράγωνο
0,516719
Τυπικό σφάλμα
0,02348
Μέγεθος δείγματος
95
Τυπικό
Συντελεστές σφάλμα
Τεταγμένη επί την
αρχή
0,006619
(Rm-Rf)
0,260307
Dummy
-0,00742

t

τιμή-P

0,004458 1,484795 0,141017
0,037119 7,012833 3,84E-10
0,007868 -0,94349 0,347899
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