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Περίληψη
Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ στις
αρχές του 20ου αιώνα. Επί σειρά ετών οι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων και γενικά
οι εταιρείες επενδύσεων, δεν γνώρισαν ιδιαίτερη αποδοχή από το ευρύ επενδυτικό
κοινό, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η οικονομική κρίση του 1929. Κατά την
διάρκεια όμως των επόμενων δεκαετιών, ο θεσμός σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη.
Αυτή η ανάπτυξη αποδόθηκε κυρίως στην εντυπωσιακή ανάκαμψη της αμερικάνικης
οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της, μέσω αυστηρών νομοθετικών πλαισίων, τα
οποία προσέδωσαν κύρος, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στις εταιρείες διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, η ανάπτυξη της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς και ο
συνεχώς εμπλουτισμός της με νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία διεύρυνε το φάσμα
των επενδυτικών επιλογών σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αξιολόγηση των επενδύσεων να
καθίσταται περισσότερο δύσκολη και πολύπλοκη για τον μεμονωμένο επενδυτή.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, παρουσιάστηκε σταδιακά μια στροφή του μεμονωμένου
επενδυτή προς αναζήτηση εξειδικευμένης επαγγελματικής διαχείρισης.
Στην Ελλάδα, ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του 1970. Αρχικά το αμοιβαίο κεφάλαιο ήταν μόνο μεικτού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα αντίστοιχα. Το πρώτο ιδρύθηκε στα τέλη του 1972 από
την Εμπορική Τράπεζα με την ονομασία αμοιβαίο κεφάλαιο

"ΕΡΜΗΣ".

Ακολούθησε στις αρχές του 1973 η Εθνική Τράπεζα με την ίδρυση του αμοιβαίου
κεφαλαίου "ΔΗΛΟΣ". Η ανάπτυξη, ωστόσο, που παρουσίασαν τα αμοιβαία
κεφάλαια δεν περιορίζεται μόνο στη θεαματική αύξηση του αριθμού τους, αλλά και
τα ποσά τα οποία είναι επενδυμένα σε αυτά. Σημαντική είναι η επέκταση των
αμοιβαίων κεφαλαίων στις διάφορες επενδυτικές κατηγορίες, με αποτέλεσμα την
κάλυψη όλων των προτιμήσεων σε σχέση με τον επενδυτικό κίνδυνο, τόσο για την
εσωτερική, όσο και την διεθνή αγορά. Παράλληλα, με την ανάπτυξη αυτή των
αμοιβαίων κεφαλαίων σε αριθμό και φάσμα επενδυτικών κατηγοριών, διευρύνθηκε
το μερίδιο τους στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αυτό μπορεί να γίνει αν μετρήσουμε την Τυπική Απόκλιση: για την μέτρηση
αυτή χρησιμοποιούμε τον συντελεστή beta (b) ο οποίος μετρά την μεταβολή
μεμονωμένων μετοχών ή χαρτοφυλακίων σε σχέση με τις μεταβολές ολόκληρης της
αγοράς. Είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο μέτρησης επενδυτικού που
προέρχεται από την τάση που έχουν οι μετοχές να κινούνται έως ένα σημείο
ταυτόχρονα με τους γενικούς δείκτες. Το beta μιας μετοχής δείχνει την αναλογία της
διακύμανσής της σε σχέση με τον γενικό δείκτη.

1.1.

Ο ρόλος του συντελεστή beta στην σύγχρονη μέτρηση
επενδυτικού κινδύνου

Η σύγχρονη μέτρηση επενδυτικού κινδύνου στηρίζεται πάνω σε δύο
βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι ότι, με τον κίνδυνο, οι περισσότεροι επενδυτές
εννοούν την πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου, μέσω μιας καθοδικής κίνησης της
τιμής της μετοχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα της τιμής μιας μετοχής,
τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πιθανότητα, άρα τόσο πιο «επικίνδυνη» είναι η
μετοχή. Μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τον κίνδυνο κάθε μετοχής, μετρώντας την
τυπική απόκλιση των αποδόσεων της. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης είναι χρήσιμες
με δύο σημαντικούς τρόπους:
Πρώτον, μπορούμε με μια ματιά να πούμε σε ποιο σημείο του «φάσματος
του επενδυτικού κινδύνου» βρίσκεται η μετοχή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τυπική
απόκλιση, τόσο πιο «επικίνδυνη» είναι η μετοχή.
Δεύτερον, η τυπική απόκλιση είναι μια απευθείας μέτρηση του κινδύνου
διόρθωσης της τιμής της μετοχής προς τα κάτω. Κάθε έξι χρόνια, πρέπει να
περιμένουμε ότι η απόδοση μιας μετοχής (μερισματική και κεφαλαιακή απόδοση) θα
υπολείπεται της μέσης απόδοσής της (της προσδοκώμενης απόδοσής της)
τουλάχιστον κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην τυπική απόκλισή της. Με άλλα
λόγια, μια φορά κάθε έξι χρόνια, η ίδια μετοχή θα αποδίδει περισσότερο από την
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μέση απόδοσή της, κατά ποσό τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόκλιση των
αποδόσεών της.
Περνώντας, τώρα, στον δεύτερο άξονα, αυτός έχει να κάνει με την διάκριση
της τυπικής απόκλισης σε δύο μέρη: τον συστηματικό κίνδυνο και τον μη
συστηματικό κίνδυνο. Ο συστηματικός κίνδυνος σχετίζεται με τις κινήσεις της
αγοράς στο σύνολο της, ενώ ο μη συστηματικός κίνδυνος αφορά μια συγκεκριμένη
μετοχή και ίσως τις συγγενικές μετοχές (του ίδιου κλάδου δηλαδή).
Αναφορικά με τον συστηματικό κίνδυνο, οι μετοχές ανταποκρίνονται σε
κάποιο βαθμό στις κινήσεις της αγοράς. Ο συντελεστής beta μετράει την ευαισθησία
της τιμής της μετοχής στις κινήσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, μια μετοχή με
συντελεστή 1,5 θα μεταβάλλει την τιμή της κατά μέσο όρο 1,5% για κάθε 1%
μεταβολή του χρηματιστηριακού δείκτη. Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με
τέτοιες μετοχές θα είχε 1,5 φορές μεγαλύτερη μεταβλητότητα από αυτήν του
χρηματιστηριακού δείκτη. Κατά συνέπεια, θα ήταν περισσότερο επιθετικό
αποδίδοντας πολύ καλά σε ανοδικές φάσεις της αγοράς, από την άλλη όμως
δημιουργώντας σημαντικές ζημίες στις καθοδικές φάσεις της αγοράς. Αντίστροφα,
ένα χαρτοφυλάκιο με συντελεστή 0,5 θα μεταβάλλει την αξία του κατά μέσο όρο
0,5% για κάθε 1% μεταβολή του χρηματιστηριακού δείκτη. Ένα διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο με τέτοιες μετοχές θα είχε 0,5 φορές την μεταβλητότητα του
χρηματιστηριακού δείκτη. Θα ήταν αμυντικό αποδίδοντας λιγότερο από τον
χρηματιστηριακό δείκτη σε ανοδικές φάσεις της αγοράς, από την άλλη όμως,
περιορίζοντας τις ζημίες σε καθοδικές φάσεις. Τέλος, όπως γίνεται κατανοητό, μια
μετοχή με συντελεστή ίσο με 1 κατά μέσο όρο θα κινείται όπως η αγορά.
Ο μη συστηματικός κίνδυνος είναι το δεύτερο από τα δύο συστατικά της
μεταβλητότητας. Ενώ στον συστηματικό κίνδυνο, είδαμε ότι η μεταβλητότητα της
μετοχής εξαρτιόνταν από έναν γενικότερο παράγοντα, αυτόν την αγοράς, στον μη
συστηματικό κίνδυνο υπάρχουν πιο ειδικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Για
παράδειγμα, μια επιτυχημένη εξαγορά άλλης εταιρείας, η ανακοίνωση σημαντικής
αύξησης της κερδοφορίας της, η επίτευξη σημαντικής στρατηγικής συνεργασίας, η
είσοδος

σε

καινούργιες

αγορές

του

εσωτερικού

ή του

εξωτερικού,

η

αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχείρησης, είναι λόγοι που γενικά ευνοούν
την άνοδο της τιμής. Όπως και η τυπική απόκλιση, έτσι και ο μη συστηματικός
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κίνδυνος μετριέται ως ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (απόδοση θετική ή αρνητική).
Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή τόσο μεγαλύτερος είναι και ο μη συστηματικός
κίνδυνος. Μέχρι στιγμής, το εύρος των τιμών για τον μη συστηματικό κίνδυνο στο
ελληνικό χρηματιστήριο είναι από 100% έως 25%. Αυτές οι τιμές εκφράζουν την
ποσοστιαία μεταβλητότητα που δεν οφείλεται στις μεταβολές του γενικού δείκτη του
χρηματιστηρίου. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν η αγορά παραμένει στατική, η
απόδοση μιας μετοχής μπορεί να είναι μικρότερη κατά μέγεθος του μη
συστηματικού κινδύνου, με συχνότητα μια φορά τα έξι χρόνια.

1.2.

Υπολογισμός του συντελεστή β

Ο συντελεστής β είναι η κλίση στην εξίσωση της γραμμικής παλινδρόμησης
μεταξύ των αποδόσεων της μετοχής και των αποδόσεων της αγοράς, δηλαδή του
Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. ή του FTSE-ASE 20, που προκύπτει χρησιμοποιώντας
ιστορικά δεδομένα και ονομάζεται εκτιμώμενο ή ιστορικό β. Αυτή η τιμή διαφέρει
από τους συντελεστές που δίνονται ως προβλέψεις συνήθως έναντι αντιτίμου, από
εμπορικές εταιρείες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα (κυρίως στο εξωτερικό).
Έχει παρατηρηθεί ότι την περίοδο που κάνουμε μια πρόβλεψη, ο
συντελεστής β είναι πιο κοντά στην μονάδα σε σχέση με τον ιστορικό β. Αυτό
συμβαίνει γιατί ο ιστορικός συντελεστής β είναι μόνο μια εκτίμηση. Ο ιστορικός
συντελεστής β που υπολογίζεται για μια μετοχή, είναι εν μέρει, μια συνάρτηση του
πραγματικού υποκειμένου (αλλά άγνωστου) συντελεστή β και εν μέρει, του
σφάλματος δειγματοληψίας. Εάν εκτιμήσουμε μια πολύ υψηλή τιμή για τον
συντελεστή

β,

έχουμε αυξημένη

πιθανότητα ότι έχουμε θετικό σφάλμα

δειγματοληψίας, ενώ αν εκτιμήσουμε μια πολύ χαμηλή τιμή, έχουμε αυξημένη
πιθανότητα ότι έχουμε αρνητικό σφάλμα δειγματοληψίας.
Η γνωστή εταιρεία Bloomberg υπολογίζει τον συντελεστή β ως εξής:
β= 0,66βΝ3 + 0,33
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ιστορικό β να μετακινείται περίπου το 1/3 της
απόστασης προς την μονάδα.

8

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές β των μικρών εταιρειών τείνουν να
είναι μικρότεροι, γιατί η εμπορευσιμότητα των εταιρειών αυτών είναι μικρότερη σε
σχέση με μεγαλύτερες εταιρείες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
2. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2.1. Τι είναι το χαρτοφυλάκιο
Χαρτοφυλάκιο ονομάζουμε το σύνολο των στοιχείων ή επενδυτικών
δραστηριοτήτων του ενεργητικού ή του παθητικού τα οποία ανήκουν σε Φυσικό ή
Νομικό πρόσωπο, σε έναν ιδιώτη ή σε μία επιχείρηση, σε έναν επενδυτή, μικρό,
μεγάλο ή θεσμικό. Ο επενδυτής συνήθως, προβληματίζεται στην σύνθεση του
χαρτοφυλακίου με στοιχεία ενεργητικού-παθητικού, ούτως ώστε να επιτύχει το
μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Ο προβληματισμός αυτός αντιμετωπίζεται από απλές
γνώσεις, σκέψεις και αποφάσεις μέχρι τις πιο πολύπλοκες μεθόδους και τεχνικές που
χρησιμοποιούνται από ειδικούς των χρηματοοικονομικών.
Στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου εκτιμάται πολύ η φύση και η θέση του
επενδυτή, η στάση και τα χαρακτηριστικά του σε ότι αφορά τις επενδύσεις, δηλαδή,
κατά πόσον είναι συντηρητικός ή επιθετικός, ριψοκίνδυνος ή όχι.
Γι' αυτό, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου που θέλει να αναλάβει ο επενδυτής,
επιλέγει και το χαρτοφυλάκιο. Έτσι υπάρχουν διάφορα χαρτοφυλάκια:
α) Με μεγάλο βαθμό σταθερότητας και με καθόλου έως ελάχιστο κίνδυνο, σε
τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, ομολογίες,
λογαριασμοί καταθέσεων κ.α.
β) Με υψηλό κίνδυνο, αλλά και υψηλή απόδοση που προκύπτει συνήθως από
έναν συνδυασμό χρηματιστηριακών τίτλων μετοχών, διαφόρων κλαδικών εταιριών,
όπως

κατασκευαστικών,

τεχνικών,

εμπορικών

τραπεζών,

βιομηχανικών,

ασφαλιστικών κ.α.
γ) Με ελεγχόμενο κίνδυνο και με προβλέψιμη απόδοση, που συνδυάζεται με
τίτλους χρηματιστηριακούς και σταθερού εισοδήματος. Σε αυτήν την περίπτωση
παίζει και πάλι χαρακτηριστικό ρόλο η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου με το
σκεπτικό ότι μπορεί να προσδιοριστεί, επιλέγοντας τα ποσοστά τίτλων σταθερής και
μεταβλητής χρηματιστηριακής ή αναπτυξιακής απόδοσης, π.χ. 40% σταθερή και
60% μεταβλητή ή το αντίστροφο. 1
1Χαράμης Γεώργιος, «Επενδυτικές Επιλογές του Μέσου Έλληνα», Εκδόσεις Anubis,1998, σελ.75
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Ωστόσο, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των επενδυτών,
μπορούν να καταρτιστούν χιλιάδες διαφορετικές μορφές και μεγέθη χαρτοφυλακίων,
τα οποία τίθενται σε μια διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης σε ότι αφορά τις
αποδόσεις και τους κινδύνους τους, είτε μεμονωμένων τίτλων, είτε στο σύνολο των
τίτλων

του

χαρτοφυλακίου.

Έτσι

έχουμε

για

διαφορετικούς

επενδυτές

(συντηρητικούς, επιθετικούς κ.α.), διαφορετικά χαρτοφυλάκια.

2.2.

Βασικές Αρχές σύνθεσης Χαρτοφυλακίου

Στην σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου ο επενδυτής επιδιώκει να πετύχει δύο
βασικές αρχές που είναι και οι λόγοι επιλογής του χαρτοφυλακίου.
Πρώτον, η αρχή της μεγιστοποίησης της απόδοσης των επενδεδυμένων
κεφαλαίων σε κάθε περιουσιακό στοιχείο, ενεργητικό ή παθητικό, σε κάθε
χρεόγραφο ή άλλο χρηματιστηριακό τίτλο. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης
εκφράζεται με τους υψηλότερους τόκους στα χρεόγραφα, τα υψηλότερα μερίσματα
στις μετοχές κ.τ.λ.
Δεύτερον, η αρχή ελαχιστοποίησης του κινδύνου, που θεωρείται βασικός
παράγοντας στην σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου. Οι τίτλοι των χρεογράφων με τον
χαμηλότερο κίνδυνο προτιμούνται και επιλέγονται έναντι αυτών με υψηλό κίνδυνο.
Ο υψηλός κίνδυνος των επενδυτικών χρηματοοικονομικών προϊόντων αποθαρρύνει
τους επενδυτές. Ωστόσο, η επιλογή της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου βασίζεται
στον συνδυασμό και των δύο πιο πάνω αρχών. Ο επενδυτής προσπαθεί να επιλέξει
ένα χαρτοφυλάκιο με την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου.

2.3.

Σχέση Κινδύνου και Απόδοσης Χαρτοφυλακίου

Μια από τις σημαντικότερες απόψεις στα χρηματοοικονομικά δρώμενα είναι
ότι ένα ασφαλές χρηματικό ποσό αξίζει περισσότερο από ένα χρηματικό ποσό που
είναι επισφαλές.
Ο κίνδυνος και η απόδοση έχουν μια βασική και θεμελιώδης σχέση που είναι
γνωστή σε όλους όσους ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά. Με υψηλότερο
κίνδυνο, μια επενδυτική δραστηριότητα, έχει υψηλότερη απόδοση. Τα χρεόγραφα με
υψηλό κίνδυνο έχουν υψηλότερη προσδοκώμενη απόδοση.
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Η προσδοκώμενη απόδοση είναι ένας μέσος σταθμικός όρος όλων των
πιθανών ποσοστών απόδοσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι
σωστό να λέμε ότι χρεόγραφα με υψηλό κίνδυνο έχουν και υψηλή απόδοση. Αν και
πολλές φορές αυτό λέγεται. Γιατί, αν αυτό συμβαίνει, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος,
εφόσον χρεόγραφα με υψηλή απόδοση έχουν υψηλή απόδοση. Πολλές φορές
υπάρχει και η αρνητική απόδοση. Για τον λόγο αυτό μιλάμε για την ύπαρξη
κινδύνου και για μέσο όρο ποσοστού απόδοσης, που σημαίνει, κάποια χρεόγραφα
είναι περισσότερο αποδοτικά από άλλα, ή λιγότερο αποδοτικά, αλλά ο μέσος
σταθμικός όρος είναι θετικός .

2.4.

Διαφοροποίηση και διασπορά κινδύνου

Η διαφοροποίηση ή διασπορά κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου είναι μία ιδέα η
οποία μας διευκολύνει για να καταλάβουμε, από την μία πλευρά, το μέγεθος του
επενδυτικού κινδύνου και από την άλλη, την μείωση αυτού.
Ακόμα

και

αυτοί

που

δεν

επενδύουν

ποτέ,

καταλαβαίνουν

την

διαφοροποίηση του κινδύνου ως μια σωστή ενέργεια της διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου.
Έτσι, εφόσον η διαφοροποίηση του κινδύνου είναι μια σωστή ενέργεια, όλοι
οι επενδυτές την αναζητούν και την εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό.
Η διαφοροποίηση και η εκτίμηση του κινδύνου βασίζεται σε σύγχρονα
χρηματοοικονομικά μοντέλα με στατιστικές και μαθηματικές προσεγγίσεις και
γίνεται

ευκολότερα

κατανοητή

εφόσον

γίνονται

κατανοητά

και

τα

χρηματοοικονομικά "μοντέλα" και τα αποτελέσματα αυτών.
Ακόμη, η διαφοροποίηση, γίνεται κατανοητή εάν λάβουμε υπόψη μας μια
βασική αρχή: "όχι όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι". Αυτή η αρχή έχει τρείς βασικές
ψυχολογικές παραμέτρους και για αυτό τον λόγο χρησιμοποιείται πάντα και δεν
χάνει το νόημα της:
α) Προσωπική ευθύνη επενδύσεων: Πολλοί επενδυτές δυσκολεύονται να
αποφασίσουν για μια συγκεκριμένη επένδυση και πολύ περισσότερο, δυσκολεύονται
να παραδεχτούν κάποιο επενδυτικό τους λάθος. Προσπαθούν να εντοπίσουν ή να
2Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001, σελ 174
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αναζητήσουν μια ειδική και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία και να είναι βέβαιοι για
αυτήν την επένδυση, η οποία κατευθύνεται, διαχειρίζεται και εξαρτάται και από
άλλους επενδυτές, όπως στην περίπτωση των μετόχων της εταιρείας που
συμμετέχουν, αλλά και πολλών άλλων συναρμόδιων φορέων, εξειδικευμένων στα
χρηματοοικονομικά, που επιδιώκουν την επιτυχία της επένδυσης. Αντίθετα πολύ
δύσκολα αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε μια επένδυση που βασίζεται σε μια μόνο
μετοχή ή χρεόγραφο.
Ωστόσο, οι αποφάσεις τους για μοναδικές και επικίνδυνες επενδύσεις
μπορούν να αποφέρουν μεγάλες αποδόσεις κεφαλαίων ή κερδών, λόγω του ότι
αποτελούν μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις. Αλλά αυτοί οι επενδυτές που
επενδύουν στις προσωπικές τους εκτιμήσεις και επιθυμίες, πολλές φορές είναι και
χαμένοι, με την λογική της οικονομίας και της απόδοσης των κεφαλαίων.
β) Αποφυγή ανάληψης κινδύνου: Όλοι οι επενδυτές καταλαβαίνουν ότι, το
να μεταφέρεις όλα τα αυγά σε ένα καλάθι δεν είναι καλή ιδέα γιατί είναι πολύ
επικίνδυνη. Εάν πέσει το καλάθι, όλα τα αυγά σπάνε. Με το ίδιο σκεπτικό,
οικογένειες

που

θα πρέπει να

ταξιδέψουν

όλοι

μαζί,

προσπαθούν

να

διαφοροποιήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας διαφορετικά
συγκοινωνιακά μέσα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που αποφεύγουν τον κίνδυνο,
λαμβάνουν υπόψη τους μόνο αυτόν τον συγκεκριμένο κίνδυνο κάθε φορά και
πιστεύουν ότι θα δικαιωθούν γι' αυτό που κάνουν.
Έτσι, η διαφοροποίηση του κινδύνου δεν είναι μόνο μια λογική συνέπεια.
Είναι μια καθοριστική και αποτελεσματική απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, η
διαφοροποίηση του κινδύνου είναι μαθηματικά και στατιστικά αποδεικτέα και
πρακτικά εφαρμοστέα. Οι επενδυτές που δεν τους αρέσει να διακινδυνεύσουν τις
επιχειρηματικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες, επιχειρούν μείωση του
κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης.
Οι επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο δεν σημαίνει ότι δεν
αναλαμβάνουν καθόλου κίνδυνο. Πολλές φορές αναλαμβάνουν κινδύνους, αλλά
μόνο όταν πιστεύουν ότι είναι προς όφελος τους και είναι βέβαιοι για το αποτέλεσμα
του συγκεκριμένου κινδύνου.
γ) Επενδύσεις πολλαπλών στόχων: Ένας άλλος τρόπος αποφυγής κινδύνου
είναι όταν υπάρχουν πολλοί επενδυτικοί στόχοι. Διαφορετικές μορφές αμοιβαίων
13

κεφαλαίων θα ήταν κατάλληλες για κάποιο συγκεκριμένο επενδυτή. Παρ' όλα αυτά,
πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι και τόσο
συναρπαστική επενδυτική δραστηριότητα. Αντίθετα, πολλοί λιγότερο συντηρητικοί
επενδυτές ή ριψοκίνδυνοι βρίσκουν ενδιαφέρουσες τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις
σε μετοχικές αξίες.
Ωστόσο, οι επενδυτικές δραστηριότητες θέλουν να είναι καινοτόμες και
ενδιαφέρουσες για να προκαλούνται από αυτές. Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσες
περιπτώσεις

είναι

μακροπρόθεσμες

οι επιθετικές
επενδυτικές

επενδυτικές πολιτικές
δραστηριότητες

σε

που

αφορούν τις

μετοχικούς

τίτλους,

χρηματοοικονομικά παράγωγα, ενώ παράλληλα οι ίδιοι επενδυτές μπορούν να
διατηρούν απλούς λογαριασμούς καταθέσεων, για να διαχειρίζονται ένα μέρος των
χρημάτων τους.
Ακόμη , οι πολλοί και διαφορετικοί στόχοι οδηγούν το σύνολο του κινδύνου
του χαρτοφυλακίου σε επιμερισμό. Ο επιμερισμός ή η διασπορά του κινδύνου ενός
χαρτοφυλακίου οφείλεται στη διακύμανση των κεφαλαιουχικών στοιχείων ή
επενδυτικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης στη σχέση μεταξύ των ίδιων των
κεφαλαιουχικών στοιχείων στον προγραμματισμό του χαρτοφυλακίου, όπου έχει
ενδιαφέρον η διαφοροποίηση του κινδύνου για να συμβάλλει στην επιτυχία ενός
ορισμένου επιπέδου απόδοσης, ενώ λαμβάνεται ο λιγότερος δυνατός κίνδυνος.
Τέλος, στους πολλαπλούς στόχους λαμβάνεται υπόψη και η ιδέα του
κυρίαρχου χαρτοφυλακίου, που αφορά την περίπτωση ενός χαρτοφυλακίου που
κυριαρχεί έναντι όλων των άλλων, γιατί με ίσο κίνδυνο έχει μεγαλύτερη
προσδοκώμενη απόδοση ή με την ίδια προσδοκώμενη απόδοση έχει λιγότερο
κίνδυνο.3

3

Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001 σελ. 172-173
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
3.1.

Ορισμός επενδυτικού κινδύνου

Στον κόσμο των επενδύσεων, δύο από τις βασικές έννοιες είναι η μέση
απόδοση και ο κίνδυνος. Η μέση απόδοση μας δείχνει ποια είναι κατά μέσο όρο η
ετήσια απόδοση μιας κατηγορίας χρεογράφων. Ο κίνδυνος μας δείχνει ποιες είναι οι
πιθανότητες να αποκλίνει η ετήσια απόδοση σε μια συγκεκριμένη περίοδο από τη
μέση ετήσια τιμή.
Κίνδυνος λοιπόν είναι η διακύμανση, που περιγράφει αρνητικές αλλά και
θετικές αποκλίσεις γύρω από την μέση απόδοση.
Αν εξετάσουμε όλο το φάσμα των δυνητικών επενδυτικών επιλογών,
παρατηρούμε δύο ακραία σημεία. Στο ένα άκρο βρίσκονται οι κάθε είδους
καταθέσεις. Αυτές δεν παρουσιάζουν καμία διακύμανση και επομένως κανένα
κίνδυνο, αφού η απόδοση τους είναι ορισμένη και γνωστή από την στιγμή της
έναρξης της επένδυσης. Στο αντίθετο άκρο από τις καταθέσεις υπάρχουν τα
χρηματιστηριακά παράγωγα, κατάλληλα κυρίως για ανθρώπους με αρκετή εμπειρία,
αφού θεωρούνται επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Τέλος, σε μεσαία επίπεδα
επενδυτικού κινδύνου κυμαίνονται τα ομόλογα, οι μετοχές, τα αμοιβαία κεφάλαια
κ.α. 4(Μητσιόπουλος,2001:361)

3.2.

Τα 4 βήματα τις Επενδυτικής Διαδικασίας

Ο κάθε επενδυτής για να πραγματοποιήσει την επένδυση που τον ενδιαφέρει,
πόσο μάλλον η επένδυση αυτή να είναι επιτυχής, θα πρέπει να κάνει τα τέσσερα
ακόλουθα βήματα:
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας επενδυτής πριν τοποθετήσει το
πρώτου του ευρώ από τα χρήματα του, είναι να ενημερωθεί για τις κατηγορίες
επενδύσεων που υπάρχουν και το είδος των κινδύνων που καθεμία παρουσιάζει. Η
εμπειρία έχει δείξει ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας επενδυτής
4Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001 σελ. 360
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είναι να μην έχει ακριβή γνώση των δυνητικών κινδύνων των επενδύσεων του, με
συνέπεια να οδηγείται σε λανθασμένες επιλογές. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα
συχνό σε περιόδους μεγάλων μεταβολών των χρηματιστηριακών αγορών.
Το δεύτερο βήμα είναι η αντικειμενική ανάλυση της επενδυτικής εμπειρίας
καθώς και της γνώσης και της στάσης του επενδυτή απέναντι στον κίνδυνο
Το τρίτο βήμα είναι ο καθορισμός των επενδυτικών στόχων, μια διαδικασία
κατά την οποία συνεκτιμάται ο επενδυτικός χαρακτήρας, η δομή της περιουσίας, η
οικογενειακή κατάσταση και ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης.
Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία από τους ειδικούς
ενός σωστά σχεδιασμένου χαρτοφυλακίου που να λαμβάνει υπόψη όλα τα
προηγούμενα στοιχεία, ώστε να ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες του επενδυτή.
Λέγοντας σωστά σχεδιασμένο, εννοούμε με τις προσδοκίες του επενδυτή και που το
ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι αντίστοιχο με την προσδοκώμενη
απόδοση, καθώς και με τον επενδυτικό στόχο.

3.3.

Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος

Κάθε επενδυτικό στοιχείο που περιλαμβάνεται σε ένα χαρτοφυλάκιο ενέχει
κάποιον βαθμό κινδύνου. Όπως είναι γνωστό, μεγαλύτερα επίπεδα αναμενόμενου
κινδύνου συνδυάζονται και με υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις. Σκοπός κάθε
χαρτοφυλακίου ως γνωστόν είναι να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο με την
διαφοροποίηση του. Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου μπορεί να διακριθεί σε δύο
μέρη. Το ένα μέρος είναι ο κίνδυνος που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από τον
επενδυτή, και το άλλο μέρος οφείλεται στις γενικές συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά και είναι πέρα από τον έλεγχο του επενδυτή. Το μέρος εκείνο που είναι
δυνατόν να αντιμετωπιστεί από το μέρος του επενδυτή ονομάζεται μη συστηματικός
κίνδυνος (unsystematic or nonsystematic risk) και σχετίζεται με την ίδια την
εταιρεία. Εναντίον, το μέρος που οφείλεται στις συνθήκες της αγοράς γενικότερα
ονομάζεται συστηματικός κίνδυνος (systemic risk) και σχετίζεται καθαρά με την
αγορά και τις μεταβολές της.
Ο μη συστηματικός κίνδυνος δηλαδή, προέρχεται αποκλειστικά από την
εταιρεία ή από τον κλάδο μέσα στον οποίο λειτουργεί η εταιρεία. Εάν οι επιδόσεις
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της εταιρείας δεν είναι καλές, τότε ο μη συστηματικός κίνδυνος είναι μεγάλος. Ο
συστηματικός κίνδυνος οφείλεται στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες της αγοράς
(πληθωρισμός, επιτόκια, πολιτικές εξελίξεις) τις οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
ο επενδυτής, αλλά διαμορφώνουν το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
λειτουργεί η επενδυτική δραστηριότητα του.

3.4.

Οι επενδυτικοί χαρακτήρες

Η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως η εμπειρία, η
οικογενειακή κατάσταση, το μέγεθος της περιουσίας καθώς και η συμπεριφορά του
κάθε επενδυτή έναντι του κινδύνου μας οδηγεί στην κατάταξη του σε κάποιον
συγκεκριμένο τύπο επενδυτικού χαρακτήρα.
Με την έννοια επενδυτικός χαρακτήρας εννοούμε τον τύπο επενδυτικής
συμπεριφοράς, ο οποίος χαρακτηρίζει τις οικονομικές κινήσεις κάθε ανθρώπου και
καθορίζει την γενική σύνθεση του χαρτοφυλακίου μεταξύ καταθέσεων, ομολόγων
καθώς και το ποσοστό των συναλλαγματικών επενδύσεων. Υπάρχουν τέσσερις
βασικοί τύποι επενδυτικής συμπεριφοράς: ο πολύ συντηρητικός, ο συντηρητικός, ο
μετρίως επιθετικός και ο επιθετικός.

-

Πολύ συντηρητικός
Ο στόχος του πολύ συντηρητικού επενδυτή είναι η διατήρηση του

κεφαλαίου. Αυτός ο επενδυτής δεν έχει διάθεση να διακινδυνεύσει καθόλου το
κεφάλαιο του. Είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί την πιθανότητα μιας απόδοσης
χαμηλότερης ίσως του μέσου όρου, ελαχιστοποιώντας όμως ταυτόχρονα την
πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου. Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει σε ανθρώπους που
δεν έχουν καθόλου ανοχή στον κίνδυνο, κάτι που μπορεί να συμβαίνει για πολλούς
λόγους.
Ίσως τα επενδυόμενα χρήματα να αποτελούν την μόνη περιουσία τους ή να
ασκούν ένα επάγγελμα με αυξημένο βαθμό οικονομικής αβεβαιότητας. Στην
περίπτωση του πολύ συντηρητικού επενδυτή, το πρότυπο χαρτοφυλάκιο πρέπει να
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αποτελείται από υψηλότοκες καταθέσεις, ομόλογα και καταθέσεις συναλλάγματος
σε ποσοστό 85% του χαρτοφυλακίου, ενώ 15% να είναι επενδυμένο σε μετοχές5.
-

Συντηρητικός
Ο συντηρητικός επενδυτής στοχεύει στην αύξηση του κεφαλαίου του, πάντα

όμως στα πλαίσια μιας συντηρητικής στρατηγικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την
αύξηση ποσοστού των μετοχικών επενδύσεων σε σύγκριση με τον πολύ συντηρητικό
επενδυτή. Έτσι το συντηρητικό χαρτοφυλάκιο θα έχει μεγαλύτερη διακύμανση από
το πολύ συντηρητικό χαρτοφυλάκιο, παρουσιάζοντας μεγαλύτερες αποδόσεις σε
περιόδους ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών και μικρότερες σε περιόδους
πτώσεων. Το πρότυπο χαρτοφυλάκιο θα είναι κατανεμημένο κατά 65% μεταξύ
υψηλότοκων

καταθέσεων,

repos,

μακροχρόνιων

ομολόγων,

καταθέσεων

συναλλάγματος και 35% μεταξύ ελληνικών μετοχών και μετοχών εξωτερικού. Με
αυτήν την σύνθεση, οι πιθανότητες να υπάρξουν κεφαλαιακές απώλειες είναι
μειωμένες. Ταυτόχρονα ο επενδυτής συμμετέχει με ένα ποσοστό κεφαλαίου στις
χρηματιστηριακές αγορές, που ιστορικά έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις αγορές
χρεογράφων σταθερής απόδοσης.6

-

Μετρίως επιθετικός
Στόχος του μετρίως επιθετικού επενδυτή είναι η μακροχρόνια αύξηση του

κεφαλαίου Αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονη ανάληψη του αντίστοιχου επενδυτικού
κινδύνου αφού αυξάνεται περισσότερο το ποσοστό των χρηματιστηριακών
επενδύσεων. Το πρότυπο χαρτοφυλάκιο θα αποτελείται κατά 55% απο μετοχικές
επενδύσεις εσωτερικού και εξωτερικού και κατά 45% από υψηλότοκες καταθέσεις,
repos, ομόλογα και συναλλαγματικές καταθέσεις. Αυτός ο επενδυτής πιστεύει ότι οι
μετοχές στο μακροχρόνιο διάστημα αποδίδουν περισσότερο από τις άλλες
επενδύσεις. Έτσι, τοποθετεί στις μετοχές περισσότερα από τα μισά χρήματά του.
Ο επενδυτής της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχει αρκετή γνώση των κινδύνων που
αναλαμβάνει, καθώς και εμπειρία στις επενδύσεις, έτσι ώστε να μην παρασύρεται σε5
5 Θεοδωρόπουλος Ε. Θεόδωρος, «Χρηματιστηρικές Επενδύσεις», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2000
σελ. 75
Θεοδωρόπουλος Ε. Θεόδωρος, «Χρηματιστηρικές Επενδύσεις», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2000
σελ.75
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βεβιασμένες κινήσεις σε περιόδους μεγάλων μεταβολών των χρηματιστηριακών
, 7
αγορών
.

-

Επιθετικός
Ο επιθετικός επενδυτής στοχεύει στην απόκτηση υψηλών κεφαλαιακών

κερδών μέσω επενδύσεων κυρίως σε μετοχικά προϊόντα. Ο επιθετικός επενδυτής
κινείται κυρίως μεταξύ ρευστών διαθεσίμων και μετοχών, έχει αυξημένη γνώση των
αγορών

και

πολύχρονη

εμπειρία.

Συχνά

δανείζεται

και

χρησιμοποιεί

χρηματιστηριακά παράγωγα στις επενδύσεις του. Είναι επίσης διατεθειμένος να
αποδεχτεί πολύ σημαντική διακύμανση της αξίας του χαρτοφυλακίου του στο μέσο
διάστημα, προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις πολύ υψηλότερες του μέσου όρου σε
διάστημα τριών ως πέντε χρόνων.
Η σύγκριση του χαρτοφυλακίου του επιθετικού επενδυτή μεταβάλλεται
διαρκώς, ανάλογα με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές.
Είναι επενδυτικός χαρακτήρας που πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος να
αποκομίσει κέρδη στις κεφαλαιαγορές είναι η αγορά και πώληση χρεογράφων τη
σωστή στιγμή. Έτσι λοιπόν, οι κινήσεις στο χαρτοφυλάκιο είναι συχνές και η
σύνθεση του μεταβάλλεται μεταξύ μετρητών και μετοχικών προϊόντων.8

3.5.

Περιπτώσεις λανθασμένων επενδυτικών επιλογών

Πολλές φορές οι επενδυτές δεν καταλαβαίνουν πλήρως την σχέση μεταξύ
κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης. Τα χαρτοφυλάκια τους μπορεί να
περιλαμβάνουν επενδύσεις με πολύ περισσότερο ή πολύ λιγότερο κίνδυνο από αυτόν
που θα επέβαλαν οι επενδυτικοί τους στόχοι. Η περίπτωση της ανάληψης
μεγαλύτερου κινδύνου από τον προβλεπόμενο μπορεί να προκληθεί από μια
λανθασμένη επιλογή κατηγοριών ή επενδύσεων ή από λανθασμένη διαφοροποίηση
στο χαρτοφυλάκιο.

Θεοδωρόπουλος Ε. Θεόδωρος, «Χρηματιστηρικές Επενδύσεις», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2000,
σελ. 76
Θεοδωρόπουλος Ε. Θεόδωρος, «Χρηματιστηρικές Επενδύσεις», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2000
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Πολύ συχνά επίσης, οι επενδυτές υποτιμούν την ψυχολογική τους αντίδραση
και την αγωνία που μπορεί να δοκιμάσουν αν οι επενδύσεις υψηλού κινδύνου δεν
αποδώσουν τα αναμενόμενα. Η προσεκτική ανάλυση των κινδύνων αλλά και των
ευκαιριών

δίνει την

δυνατότητα

στους

επενδυτές να

διαμορφώσουν

τα

χαρτοφυλάκια τους με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να μην εκτίθενται σε παραπάνω
κίνδυνο από ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν και αφετέρου να μην χάνουν τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές με το να είναι υπερβολικά συντηρητικοί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
4. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥΣ
4.1.

Τι Είναι Τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι δεξαμενές χρημάτων που συγκεντρώνουν
χρηματικούς πόρους από ένα πλήθος επενδυτών (ατομικών ή θεσμικών). Σκοπός των
επενδυτών

και

κατά

συνέπεια

των

κεφαλαίων

είναι

η

επένδυση

των

συγκεντρωμένων ποσών σε επιλεγμένες ευκαιρίες με τρόπο ώστε να επιδιώκεται η
μέγιστη δυνατή απόδοση. Με την τοποθέτηση των χρημάτων του σε αμοιβαία
κεφάλαια, κάθε επενδυτής εκχωρεί το δικαίωμα στην ομάδα διαχείρισης του
αμοιβαίου κεφαλαίου να επενδύσει εκ μέρους του κατά το δοκούν και εφόσον
ικανοποιούνται οι όροι επίτευξης της μέγιστης δυνατής απόδοσης για τον κίνδυνο
που διατρέχει η επένδυση. Ο επενδυτής έχει την επιλογή, εάν το θέλει, να αποσύρει
τα χρήματά του από το αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η επένδυση απέτυχε το στόχο
του και να τα τοποθετήσει σε κάποιο άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο που εμφανίζει
καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
Η επιλογή του αμοιβαίου κεφαλαίου, στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο η
επίτευξη αποδόσεων στο παρελθόν, γίνεται με βάση το είδος των επενδύσεων στις
οποίες τοποθετούνται τα χρήματα. Βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις,
ακίνδυνες ή κινδυνοφόρες, σταθερού εισοδήματος ή υπεραξίας, επιτοκιακού
χαρακτήρα ή μετοχικές, ελληνικές ή διεθνείς είναι τα κύρια είδη των επενδύσεων
που επιλέγουν τα αμοιβαία κεφάλαια. Το είδος των επενδύσεων που επιλέγεται από
τα αμοιβαία κεφάλαια είναι γνωστό εκ των προτέρων και διατηρείται χωρίς
ουσιαστική μεταβολή και συνήθως χωρίς μετατροπή σε άλλη κατηγορία ώστε να
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στους αρχικούς στόχους των επενδυτών.
Η εξέλιξη του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την τελευταία
δεκαετία του εικοστού αιώνα, ήταν τόσο ραγδαία ώστε να αποτελεί σήμερα την πιο
επιτυχημένη χρηματοπιστωτική αγορά στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με
την απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και με τη
διαρκώς ενισχυόμενη θέση των αμοιβαίων κεφαλαίων διεθνώς. Χαρακτηριστικό της
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εξέλιξης αυτής είναι ότι τα επενδυμένα ποσά σε αμοιβαία κεφάλαια από 147 δις.
δραχμές το 1990 αυξήθηκαν κατά 64 φορές έως το τέλος Ιανουαρίου 1999
αγγίζοντας τα 9,3 τρισεκατομμύρια δραχμές. Η επιτυχής μακροοικονομική πολιτική
που εφαρμόζεται στην ελληνική οικονομία βοήθησε στη μεταφορά κεφαλαίων από
τραπεζικές καταθέσεις. Έτσι κατά το τέλος του 1996 τα ποσά που είχαν επενδυθεί
στα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούσαν το 22% των καταθέσεων ενώ εκτινάχθηκαν
στο 39% το 1997. Η αντίστοιχη αύξηση των αμοιβαίων κεφαλαίων στις ΗΠΑ που
δεσπόζουν παγκοσμίως συγκεντρώνοντας σχεδόν τα 2/3 των συνολικών κεφαλαίων
του κλάδου ήταν περίπου 6 φορές στο διάστημα 1990-96.
Η επιτυχία του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μεγάλο βαθμό έγκειται
στα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει η συλλογική επένδυση σε σχέση με την
ατομική. Η ύπαρξη πολλών και ανεξάρτητων μεριδιούχων επιτρέπει στο αμοιβαίο
κεφάλαιο να διατηρεί επαρκή ρευστότητα ικανή να ανταποκριθεί στις εκάστοτε
ανάγκες τους. Τέλος, η στενά εποπτευόμενη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων
εγγυάται την προστασία των επενδυτών από διαχειριστικές καταχρήσεις και
πρακτικές οι οποίες αντιβαίνουν το πνεύμα των δεσμεύσεων που αναγράφονται στον
κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η καθημερινή δημοσιότητα και αναφορά στην
αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί συνεχή έλεγχο της πορείας των επενδύσεων
και υποβοηθά τον έγκαιρο προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους επενδυτικούς
στόχους. Επιπλέον, ο συνεχής έλεγχος της αξίας της επένδυσης επιτρέπει στους
επενδυτές να αναπροσαρμόσουν την επενδυτική τους πολιτική πουλώντας τα μερίδια
του Χ αμοιβαίου κεφαλαίου και αγοράζοντας τα μερίδια του Ψ.
Η καθαρή αξία των επενδύσεων δια του αριθμού των μεριδίων που κατέχουν
οι επενδυτές αποτελεί την καθαρή αξία του κάθε μεριδίου. Ο αριθμός των μεριδίων
αυτών δεν παραμένει σταθερός καθώς σε ημερήσια βάση νέοι επενδυτές
προσφέρουν χρήματα σε αντάλλαγμα μεριδίων ενώ παλιοί μεριδιούχοι επιστρέφουν
τα μερίδιά τους σε αντάλλαγμα τη χρηματική τους αξία. Λόγω της αυξομείωσης των
κεφαλαίων που έχουν στη διάθεσή τους τα αμοιβαία κεφάλαια θεωρούνται ότι είναι
ανοικτού τύπου. Υπάρχουν όμως και τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου. Αυτά
είναι γνωστά στην Ελλάδα ως Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ε.Χ.Ε.). Οι
Εταιρείες αυτές είναι επίσης δεξαμενές χρημάτων μόνο που η ονομαστική αξία των
κεφαλαίων τους δεν αυξομειώνεται. Τα επενδυμένα κεφάλαια παραμένουν ως έχουν
22

από τη σύσταση της εταιρείας έως ότου η εταιρεία επενδύσεων αποφασίσει την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αγοραία αξία των κεφαλαίων της εταιρείας
επενδύσεων αυξομειώνεται καθημερινά ανάλογα με τις μεταβολές της αξίας των
αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.
Η πολυμορφία και η εξειδίκευση που προσφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια
ήταν οι σημαντικοί λόγοι που τα ανέδειξαν σε κυρίαρχες μορφές συλλογικών
επενδύσεων. Στην Ελλάδα το 1973 υπήρχαν δύο αμοιβαία κεφάλαια και μία εταιρεία
επενδύσεων. Κατά το τέλος του 1998 υπήρχαν εκατόν εβδομήντα οκτώ αμοιβαία
κεφάλαια και δεκαεπτά εταιρείες επενδύσεων. Παράλληλα, τα τετρακόσια δισ.
δραχμές επενδυμένα στις εταιρείες επενδύσεων στο τέλος του 1998 αποτελούσαν το
4,3% των συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων σε συλλογικές επενδύσεις.

4.2.

Παγκόσμια Εξέλιξη α. Γενικά:

Η εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη
από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, περίοδος που συμπίπτει χρονικά με την
απελευθέρωση των αγορών παγκοσμίως, με την αποδέσμευση δηλαδή πόρων από το
Δημόσιο και μεταφορά τους στον ιδιωτικό τομέα, όπως και με την παγκοσμιοποίηση
των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

4.2.1. Η.Π.Α
Η απαρχή των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ανάγεται στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όπου στην Αγγλία αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου
(Ε.Ε.Χ.) βοήθησαν στη χρηματοδότηση της Αμερικάνικης οικονομίας μετά τον
εμφύλιο πόλεμο (1861-1865). Τα πρώτα αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου
δημιουργήθηκαν το 1924 στις Η.Π.Α. και ήταν η μειοψηφία των συλλογικών
επενδύσεων καθώς τα Α/Κ κλειστού τύπου (Ε.Ε.Χ.) κυριαρχούσαν σε κεφάλαια και
αριθμό.
Η κυριαρχία των επενδυτικών εταιρειών (Ε.Ε.Χ.) επρόκειτο να σταματήσει
κατά τη δεκαετία του 1930 από τις μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν λόγω
προηγούμενων ανειλημμένων κερδοσκοπικών θέσεων. Η μεγάλη κρίση του 1929 και
η μετέπειτα παρατεταμένη οικονομική ύφεση απ-αξίωσε τη θέση των επενδυτικών
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εταιρειών με αποτέλεσμα να στιγματισθούν. Τα αμοιβαία κεφάλαια, ως η άλλη
απομένουσα συλλογική επιλογή, επωφελήθηκαν ως ένα βαθμό από την εξέλιξη αυτή
προσελκύοντας ολοένα και περισσότερα κεφάλαια. Στα τέλη της δεκαετίας του
1930, η ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων απειλήθηκε από καταχρήσεις εις βάρος
των επενδυτών που ενώ αφορούσε τις Ε.Ε.Χ. μόνο, επηρέασε όλο τον κλάδο της
συλλογικής επένδυσης. Η εμπιστοσύνη όμως των επενδυτών εδραιώθηκε ξανά με
την Πράξη για τις Επενδυτικές Εταιρείες που ψηφίστηκε το 1940. Ακόμη και
σήμερα οι περισσότερες από τις αρχές της αποτελούν καθημερινή πρακτική των
αμοιβαίων κεφαλαίων στις Η.Π.Α. και διεθνώς.
Έως και το 1950 ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων πλησίασε τα 100 και
τα κεφάλαιά τους ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. δολάρια, σχεδόν τρεις φορές περισσότερα
από τα κεφάλαια των επενδυτικών εταιρειών. Το 1960 τα κεφάλαια των αμοιβαίων
κεφαλαίων ανήλθαν στα 17 δισ. δολάρια, τουλάχιστον οκτώ φορές περισσότερα από
τα κεφάλαια των Ε.Ε.Χ.. Κατά την ίδια δεκαετία, τα αμοιβαία κεφάλαια ανέπτυξαν
ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να αυξήσουν το ενεργητικό
τους, στοιχείο που αποτελούσε ισχυρό κίνητρο μεγιστοποίησης των αποδοχών των
διαχειριστών τους. Ως εκ τούτου, μεγάλη προσπάθεια έγινε για την αύξηση της
αποδοτικότητας και την όσο καλύτερη θέση στον πίνακα αξιολόγησης.
Οι μέχρι τότε επενδυτικές επιλογές και στρατηγικές που εφάρμοζαν τα
διάφορα αμοιβαία κεφάλαια δεν διέφεραν ιδιαίτερα μεταξύ τους , και ως εκ τούτου
ούτε και οι αποδόσεις που προσέφεραν απείχαν πολύ. Για να διαφοροποιηθούν και
να διακριθούν από τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια επιτυγχάνοντας καλύτερες
αποδόσεις, ένας αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων άρχισε να μεταβάλει τις επενδυτικές
τακτικές αναλαμβάνοντας βέβαια μεγαλύτερους κινδύνους. Οι κερδοσκοπικού
είδους τεχνικές περιελάμβαναν προπώληση μετοχών, δανεισμό και επένδυση σε
μετοχικές αξίες, ακόμα και αγορά δικαιωμάτων. Όμως, με την πρώτη οικονομική
ύφεση του 1969-70, οι επακόλουθες ζημιές εξουδετέρωσαν τα αρχικά κέρδη που
είχαν επιτύχει οδηγώντας τα στην αφάνεια, όπως είχε γίνει και με τις Ε.Ε.Χ.
σαράντα χρόνια νωρίτερα.
Η οικονομική ύφεση που επακολούθησε και ο πληθωρισμός καθήλωσαν τα
ενεργητικά των αμοιβαίων κεφαλαίων στα επίπεδα των 45 δισ. δολαρίων καθ' όλη τη
δεκαετία του 1970. Σε ένα βαθμό τα κεφάλαια διατηρήθηκαν στο επίπεδο αυτό με τη
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δημιουργία νέων αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων που σε περιόδους
υψηλών και ευμετάβλητων επιτοκίων επιτυγχάνουν αποδόσεις μεγαλύτερες των
αντίστοιχα συγκρίσιμων τραπεζικών καταθέσεων.
Περαιτέρω εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σηματοδοτείται από το
γεγονός ότι διευρύνονται οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων όπως είναι τα
αφορολόγητα αμοιβαία κεφάλαια ομολογιών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα
ποικίλα αμοιβαία κεφάλαια ξένων, διεθνών και αναδυόμενων αγορών και τα
αμοιβαία κεφάλαια δεικτών.
Ενώ το 1940 το καθαρό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων στις Η.Π.Α.
ήταν μόνο το 42% των συνολικών κεφαλαίων, το 1996 αποτελούσε το 96,8%.
Επίσης ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων από 68 το 1940 αυξήθηκε 92 φορές σε
56 έτη και έφτασε τα 6.270. Τα συνολικά επενδυμένα κεφάλαια στις αρχές του 1997
έφταναν τα 3,5 τρις. δολάρια. Από το 1990 έως το 1996 το μέγεθος του ενεργητικού
των αμοιβαίων κεφαλαίων εξαπλασιάστηκε. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε
νέες πωλήσεις και στην αύξηση της αξίας των μεριδίων ως απόρροια της μείωσης
των επιτοκίων και της αύξησης των τιμών των ομολογιών και των μετοχών. Επειδή
το 75% του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι επενδυμένα σε ομολογίες
και μετοχές, η αύξηση των αξιών τους οδήγησε σε ανάλογη αύξηση του ενεργητικού
του κλάδου.
Μεταξύ των αλλαγών και των τάσεων στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων
κατά τη δεκαετία του 1990 είναι η αύξηση του αριθμού και των κεφαλαίων που
ανήκουν σε τραπεζικούς οργανισμούς. Έτσι, ενώ το 1987 ο αριθμός των αμοιβαίων
κεφαλαίων που ανήκει σε τράπεζες αντιστοιχούσε στο 9%, στο τέλος του 1997 το
ποσοστό αυτό έφτασε στο 25% του συνόλου. Παρόμοια εξέλιξη εμφανίζει και ο
ρυθμός αύξησης του ενεργητικού τους που κατά το 1997 αυξήθηκε κατά 36% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των μη τραπεζικών
αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν μόνο 27%. Η τάση της ισχυροποίησης της παρουσίας
των τραπεζών στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι συνέπεια των
συγχωνεύσεων των αμερικανικών τραπεζών και η ανάπτυξη τους σε ολόκληρο το
φάσμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Ο περιορισμός σε αποκλειστικά τραπεζικές υπηρεσίες που ίσχυε από το 1934
απαλείφθηκε με την χαλάρωση της Νομοθετικής Πράξης των Glass - Stegall που
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έθεσε τους περιορισμούς. Η είσοδος των τραπεζών σε μια καθιερωμένη αγορά
γίνεται είτε με την εξαγορά επενδυτικών εταιρειών, είτε με την προσέλκυση
διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση των
τραπεζικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

4.3.

Ευρώπη και άλλες ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές:

Παρά την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία των Η.Π.Α. στον κλάδο των αμοιβαίων
κεφαλαίων, τόσο από πλευράς μεγέθους ενεργητικού και αριθμού αμοιβαίων
κεφαλαίων, όσο και από πλευράς προσφερόμενων υπηρεσιών, και οι υπόλοιπες
ανεπτυγμένες χώρες προώθησαν τον θεσμό της συλλογικής επένδυσης.
Παρόλο που οι συνθήκες εξέλιξης του θεσμού είναι ιδιάζουσες σε κάθε χώρα
τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά όπως είναι η
σημερινή, σημασία έχει η ύπαρξη συνθηκών όπου οι εταιρείες διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία διαχείρισης
ώστε να επιτύχουν τους επενδυτικούς σκοπούς τους σε μια διαρκώς αυξανόμενη
ανταγωνιστική αγορά. Ενώ είναι δύσκολη η συγκέντρωση στοιχείων για κάθε μια
αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργεί στον κόσμο, υπάρχουν στοιχεία για τις
πιο σημαντικές από αυτές.
Σύμφωνα με στοιχεία του Investment Company Institute των Η.Π.Α., στις
αρχές του 1998 οι Η.Π.Α. διατηρούν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς με ποσοστό
61,6% και ακολουθούν η Γαλλία (9,3%), η Ιαπωνία (7,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(3,5%), ο Καναδάς (2,7%), η Ισπανία (2,5%) κλπ.
Όσον αφορά την πορεία και την εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων στην
χώρα μας θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας μας.

26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
5.1.

Γενικά

Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία ακόμη κι αν
η εταιρεία που το διαχειρίζεται είναι η ίδια που διαχειρίζεται κι άλλα. Η αυτονομία
έγκειται στο γεγονός ότι οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις αναληφθούν αφορούν
το ενεργητικό ενός συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου. Η διαφορά που υπάρχει
μεταξύ των ήδη υπαρχόντων αμοιβαίων κεφαλαίων αφορά την επενδυτική
στρατηγική που ακολουθούν. Η επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί κάθε
αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται γνωστή μέσω των ενημερωτικών εντύπων που προωθεί
για την προσέλκυση εκείνων των υποψήφιων επενδυτών που έχουν παρόμοιους
επενδυτικούς στόχους. Η στρατηγική αυτή ακολουθείται πιστά για να αποτρέψει
πιθανή αποχώρηση των επενδυτών προς άλλα αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν
με μεγαλύτερη συνέπεια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους. Βάσει των
διαφόρων επενδυτικών στρατηγικών που εφαρμόζονται μπορούμε να κατατάξουμε
τα αμοιβαία κεφάλαια στις εξής κατηγορίες:
α)διαχείρισης διαθεσίμων,
β) σταθερού εισοδήματος,
γ) ομολογιών,
δ) μετοχών,
ε) μικτά,
στ)διεθνή,
ζ) εμπορευμάτων,
η) δεικτών,
θ) ειδικών κατηγοριών
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της κάθε κατηγορίας αμοιβαίου κεφαλαίου
ξεχωριστά.
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5.1.1. Διαχείρισης διαθεσίμων
Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του είδους κατευθύνουν τις επενδύσεις, κατά
ποσοστό τουλάχιστον 65% σε διάφορες επιλογές στην αγορά χρήματος που
απαρτίζονται από επενδυτικά εργαλεία που έχουν πολύ μικρή διάρκεια (ένα με δύο
έτη το πολύ) όπως για παράδειγμα σε υψηλότοκες καταθέσεις repos, λήγοντα έντοκα
γραμμάτια δημοσίου, πιστοποιητικά καταθέσεων, swaps, καταθέσεις προθεσμίας
καθώς και στη διατραπεζική αγορά δανεισμού και συναλλάγματος. Αυτού του
είδους οι τοποθετήσεις αποδίδουν μια θετική και κατά το πλείστον σταθερή απόδοση
η οποία προσδιορίζεται από τα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς. Βέβαια στο βαθμό που
η αγορά χρήματος δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταπτώσεις, η απόδοση καταλήγει
να είναι σταθερή και η ρευστότητα υψηλή. Συνήθως υπάρχουν μεγάλες
αυξομειώσεις στη διατραπεζική αγορά που οδηγούν βραχυπρόθεσμα σε καλύτερες
αποδόσεις απ' ότι άλλων ειδών αμοιβαία κεφάλαια.
Επίσης οι χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες εισόδου - εξόδου είναι ένα
επιπλέον κίνητρο επένδυσης σε αυτού του είδους τα αμοιβαία κεφάλαια. Σύμφωνα
με τον νέο νόμο, τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων δεν επιτρέπεται να
επενδύουν καθόλου σε μετοχές (με τον παλαιό νόμο επιτρεπόταν η τοποθέτηση
μέχρι 10% του χαρτοφυλακίου τους σε μετοχές). Αυτά είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων του είδους αυτού και προτείνεται στους
επενδυτές με βραχυπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες που επιθυμούν να έχουν
πρόσβαση στα μετρητά τους με το πλεονέκτημα όμως να επιτυγχάνουν αποδόσεις
μεγαλύτερες των απλών καταθέσεων.

5.1.2. Σταθερού εισοδήματος
Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου τοποθετούν τις επενδύσεις τους σε
επενδυτικούς τίτλους που προσφέρουν κατά το πλείστον μια βέβαιη απόδοση
ετησίως. Τίτλοι που προσφέρουν σταθερή και προβλέψιμη απόδοση είναι τα
ομόλογα δημοσίου, ομόλογα κρατικών εταιρειών ή τραπεζών καθώς και ομολογίες
επιλεγμένων ελληνικών ή και ξένων εταιρειών με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Η
απόδοση αυτών των τίτλων γίνεται υπό τη μορφή συγκεκριμένου και σταθερού
τόκου που καταβάλλεται από την εκδότρια εταιρεία στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Στη
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συνέχεια, οι τόκοι αυτοί αποδίδονται στους μεριδιούχους ανάλογα με τη συμμετοχή
του καθενός στο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Έτσι διασφαλίζεται ένα
σταθερό ετήσιο εισόδημα για τους μεριδιούχους. Αυτό δε σημαίνει ότι και η
συνολική απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου εισοδήματος θα παραμείνει σταθερή.
Κατά ένα μέρος η απόδοση αυτή πηγάζει από την υπεραξία ή ζημία που
πραγματοποιείται από τις μεταβολές των τιμών των τίτλων επένδυσης ως
αποτέλεσμα μεταβολής άλλων παραγόντων όπως τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, η
ανεργία, ο όγκος βιομηχανικής παραγωγής, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
κτλ.

5.1.3. Ομολογιών
Τα

αμοιβαία κεφάλαια

ομολογιών

ειδικεύονται σε

επενδύσεις

με

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ομολογίες που εκδίδονται από το κράτος ή
κρατικούς οργανισμούς καθώς και ομολογίες εταιρειών(αυτές οι επενδύσεις
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 65% του χαρτοφυλακίου). Στο βαθμό που δεν
υπάρχουν αρκετές ομολογίες εταιρειών προς διαπραγμάτευση τα αμοιβαία κεφάλαια
αυτού του είδους είναι παρόμοια των αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος.
Εν γένει εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο από τις δύο προηγούμενες
κατηγορίες που αναφέρθηκαν αλλά λόγω της παροχής σημαντικού εισοδήματος που
αντλείται από τους τόκους ο κίνδυνος αυτός είναι μετριασμένος. Η καθημερινή
αποτίμηση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων αυτού του τύπου γίνεται
βάση των τρεχουσών τιμών των ομολόγων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του
Α/Κ όπως διαμορφώνονται στη δευτερογενή αγορά των Ομολόγων και όπως
αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης Άϋλων Τίτλων (ΗΔΑΤ).
Έτσι είναι αναμενόμενο, η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων Ομολογιών
να κυμαίνεται ανάλογα με την πορεία των αγορών η οποία επηρεάζεται από
μακροοικονομικές συνθήκες της οικονομίας όπως τα παρεμβατικά επιτόκια των
Κεντρικών Τραπεζών, τα επιτόκια των νέων εκδόσεων τίτλων του Δημοσίου κάθε
διάρκειας, τον πληθωρισμό, την ανεργία, την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
κτλ. Από τη στιγμή που η χώρα μας εντάχθηκε στην ΟΝΕ και το νόμισμά μας είναι
πλέον το ευρώ είναι πιο ασφαλείς οι συνθήκες της αγοράς και έτσι απομακρύνεται
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το ενδεχόμενο κερδοσκοπικών πιέσεων στην αγορά ομολόγων και επομένως δεν
αναμένονται και υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές τους.

5.1.4. Μεικτά
Τα

αμοιβαία

κεφάλαια

που

επιδιώκουν να

συνδυάσουν

διάφορα

χαρακτηριστικά όπως εισόδημα και ανάπτυξη, αναλαμβάνουν επενδύσεις τόσο σε
εργαλεία της χρηματαγοράς, όσο και σε ομολογίες και μετοχές. Με τον τρόπο αυτόν
επιτυγχάνουν μια συνολική διαφοροποίηση που περιορίζει τον κίνδυνο σε ανεκτά
επίπεδα καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις τοποθετήσεις τους(και
επομένως και ως προς τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και το εύρος των αποδόσεων
που στοχεύουν). Αυτά τα χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης τα καθιστούν
ιδιαίτερα ελκυστικά σε νέους επενδυτές(και για σχετικά χαμηλού ύψους
χαρτοφυλάκια τα οποία δεν προσφέρονται για διασπορά σε διαφορετικά
προϊόντα)που θέλουν να επενδύσουν σε μετοχικούς τίτλους αλλά δεν έχουν την
εμπειρία να επενδύσουν σε αμιγή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια είτε που δεν
επιθυμούν να έχουν μια βραχυχρόνια επένδυση.
Οι επενδύσεις των μικτών μετοχικών κεφαλαίων σε κάποια κατηγορία δεν
πρέπει να ξεπερνούν το 65% του καθαρού ενεργητικού τους για παράδειγμα όχι
πάνω από 65% σε μετοχές ή ομόλογα, ενώ επιβάλλεται να τοποθετούνται κατ'
ελάχιστον κατά 10% σε μετοχές και 10% σε ομόλογα.

5.1.5. Μετοχικά (αναπτυξιακά)
Είναι τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μετοχές
(τουλάχιστον κατά 65%). Το υπόλοιπο ποσοστό τους βρίσκεται σε βραχυπρόθεσμες
τοποθετήσεις που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ρευστότητα στα αμοιβαία
κεφάλαια καθώς και σε ομολογιακούς τίτλους κρατικούς ή εταιρικούς. Το είδος αυτό
των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι συνυφασμένο με αρκετά μεγάλους κινδύνους. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι μετοχές (προνομιούχες και κοινές) δεν προσφέρουν σταθερό και
βέβαιο μέρισμα (εκτός από ένα ελάχιστο υποχρεωτικό και εφόσον υπάρχουν κέρδη).
Αν υπολογισθεί και η απόδοση που επηρεάζεται από τις μεταβολές του
γενικού δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου που χαρακτηρίζεται από μεγάλη
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μεταβλητότητα, τότε η συνολική απόδοση ενός μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να
εμφανίζει μεγάλη διακύμανση. Βασικός παράγοντας για τον προσδιορισμό κινδύνου
που ενυπάρχει σε ένα μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ο επενδυτικός του
χαρακτήρας ή και οι εξειδικεύσεις που ενδεχομένως το χαρακτηρίζουν (π.χ.
τοποθετήσεις

σε

μετοχές

μεσαίας

ή

μικρής

κεφαλαιοποίησης,

στο

χρηματοοικονομικό κλάδο, στην υψηλή τεχνολογία, σε αναδυόμενες αγορές κτλ).
Για παράδειγμα υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια που τοποθετούν τις επενδύσεις
τους σε εταιρείες που προσφέρουν μεγάλα μερίσματα. Αυτά αναφέρονται ως
μετοχικά εισοδήματος. Επίσης υπάρχουν τα αναπτυξιακά αμοιβαία κεφάλαια που
τοποθετούν τα κεφάλαιά τους μέσω εταιρειών που προσφέρουν ελάχιστη
μερισματική απόδοση ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους
με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν μεγάλες προσδοκίες ανάπτυξης.

5.1.6. Διεθνή
Οι παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας
οδήγησαν στην πιο ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και κεφαλαίων μεταξύ των
χωρών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν η αύξηση του ανταγωνισμού σε όλα τα
επίπεδα, γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση των οικονομιών
μεταξύ τους. Έτσι, ο κίνδυνος που σχετίζεται με μια ξένη χώρα εστιάζεται όχι μόνο
στην ισοτιμία συναλλάγματος αλλά και στις μεταβολές της συγκριτικής οικονομικής
κατάστασης των δύο χωρών. Μια μεταβολή των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ συμπαρασύρει όχι μόνο τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αλλά
και τα επίπεδα τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια καθώς και τις οικονομικές εξελίξεις
παγκοσμίως.
Έτσι, καθίσταται απαραίτητη η συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων της
χώρας μας σε χρηματιστηριακούς τίτλους άλλων χωρών. Με την απελευθέρωση της
κίνησης των κεφαλαίων δίνεται η δυνατότητα σε αμοιβαία κεφάλαια να
τοποθετήσουν κεφάλαια σε τίτλους κοινοτικών χωρών ή και μη κοινοτικών χωρών
(ΗΠΑ, Άπω Ανατολή). Ο κίνδυνος ενός διεθνούς αμοιβαίου κεφαλαίου διαφέρει
ανάλογα με το είδος των τίτλων και κατά πόσο είναι εισοδήματος ή αναπτυξιακό. Η
επένδυση σε ένα διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς
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όχι μόνον αντιμετωπίζεται επιτυχώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αλλά δίνεται η
ευκαιρία συμμετοχής στην άνοδο που προσφέρουν κάποιες άλλες αγορές χρήματος
κεφαλαίου. Αυτή η κατηγορία έπαψε να διαπραγματεύεται στην ελληνική
χρηματαγορά με τον νόμο 3283/2004 ο οποίος άλλαξε το μέχρι τότε ισχύον πλαίσιο.

5.1.7. Εμπορευμάτων
Τα αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων έχουν εισαχθεί πρόσφατα στη διεθνή
οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων παρ' όλο που στην Ελλάδα ακόμη δεν
επιτρέπονται. Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια που κατευθύνουν κεφάλαια σε
προϊόντα όπως πολύτιμα μέταλλα, αλλά κυρίως σε προθεσμιακά συμβόλαια
εμπορευμάτων ή χρηματοπιστωτικών τίτλων. Τα συμβόλαια αυτά που καλύπτουν
μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων και χρηματοπιστωτικών τίτλων είναι αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε προθεσμιακές αγορές που χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ρευστότητα όπως Chicago Board of Trade, New York Futures Exchange, London
International Financial Futures Exchange κλπ. Μεταξύ των προϊόντων και τίτλων
που γίνονται αντικείμενο διαπραγματεύσεων μπορούμε να αναφέρουμε το σιτάρι, το
καλαμπόκι, τον χρυσό, τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου ΗΠΑ κτλ.
Ο κίνδυνος που εμφανίζουν τα αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων είναι
σημαντικός παρά τη διαφοροποίηση που επιτυγχάνεται. Μάλιστα η συνεχώς
επιδιωκόμενη διαφοροποίηση απορροφά ένα σημαντικό ποσό από τη συνολική
απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου με τη μορφή κόστους συναλλαγής και αμοιβών
στους συμβούλους επενδύσεων εμπορευμάτων.

5.1.8. Δεικτών
Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν τα κεφάλαιά τους στο χαρτοφυλάκιο
των χρηματιστηριακών τίτλων που συνθέτουν ένα δείκτη. Οι υπάρχοντες δείκτες
απαρτίζονται

από

συγκεκριμένο

είδος

τίτλων

όπως

μετοχές,

ομολογίες,

εμπορεύματα. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να αφορούν συγκεκριμένους κλάδους της
οικονομίας

(βιομηχανία,

μεταφορές,

υψηλή

εμπορεύματα (σιτηρά, έλαια, πολύτιμα μέταλλα).
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τεχνολογία)

ή

συγκεκριμένα

Η επενδυτική στρατηγική συνίσταται στην αγορά των τίτλων που απαρτίζουν
το συγκεκριμένο δείκτη κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στον υπολογισμό του
δείκτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τίτλων και ποσοστού συμμετοχής στο δείκτη καθιστά
υποχρεωτική παρόμοια αλλαγή στις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό
είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του είδους αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό
συμβαίνει γιατί απλοποιείται εξ ολοκλήρου η επενδυτική στρατηγική με μόνη
υποχρέωση τη στενή παρακολούθηση του δείκτη. Η ανάγκη συνεχούς αναθεώρησης
του χαρτοφυλακίου που υπάρχει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια δεν υπάρχει εδώ. Έτσι
ελαχιστοποιείται το κόστος που προέρχεται από την αμοιβή συμβούλων επένδυσης
και άλλων αναλυτών πρόβλεψης των οικονομικών προοπτικών.

5.1.9. Ειδικών κατηγοριών
Στρατηγική των κλαδικών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επένδυση σε
συγκεκριμένους

κλάδους

βιομηχανιών

πχ.

υψηλής

τεχνολογίας,

ένδυσης

Κατασκευών, εταιρειών ενέργειας. Τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια επενδύουν σε
μετοχές ενός ευρύτερου κλάδου. Υπόκεινται σε σημαντικό κίνδυνο που προέρχεται
από τις διακυμάνσεις της οικονομικής κατάστασης που τυγχάνει να σχετίζεται με
ένα συγκεκριμένο κλάδο. Για το λόγο αυτό σημαντικό είναι το είδος της
αντιστάθμισης που οι διαχειριστές θα επιλέξουν να εισαγάγουν στο χαρτοφυλάκιο
επιμερίζοντας ένα τμήμα των κεφαλαίων σε ομολογίες ή και μετοχές που δεν
ανήκουν στον εξειδικευμένο κλάδο.

5.2.

Κατηγορίες

Αμοιβαίων

Κεφαλαίων

της

Ελληνικής

Χρηματαγοράς
Πλέον, σύμφωνα με τον νόμο 3283/2004 τα αμοιβαία κεφάλαια χωρίζονται
σε Α/Κ εσωτερικού και εξωτερικού. Ως Εσωτερικού χαρακτηρίζονται αυτά που
επενδύουν στην Ελληνική αγορά. Με την παλαιότερη νομοθεσία υπήρχε και η
κατηγορία των Διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων που είχαν την δυνατότητα να
επενδύουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εσωτερικό, χωρίς όμως να γίνεται σαφής
διαχωρισμός από τα αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού, γι' αυτό και με τον νέο νόμο
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καταργήθηκαν. Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, διακρίνεται με το νέο
νομοθετικό πλαίσιο στις εξής υποκατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων9:
•

Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων

•

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

•

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Αναπτυξιακά)

•

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

9Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001 σελ. 98
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
6. Η

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
6.1.

Η Ενημέρωση Του Κοινού

Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων θα πρέπει ο υποψήφιος
μεριδιούχος να υποβάλει αίτηση στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. όπου θα αποδέχεται τον
Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. από την πλευρά της πρέπει να
παραδώσει δωρεάν το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να
πληροφορηθεί

ο υποψήφιος

μεριδιούχος

για

μια

σειρά

από

σημαντικά

χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως τον Κανονισμό, την ημερομηνία
σύστασής του, στοιχεία για την Α. Ε. Δ. Α. Κ. και τη διεύθυνσή της, τα άλλα
αμοιβαία κεφάλαια που πιθανώς διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ., καθώς και το ύψος των
ιδίων κεφαλαίων της, το θεματοφύλακα και τους τυχόν υπάρχοντες εξωτερικούς
συμβούλους επενδύσεων και γενικά όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τον
υποψήφιο μεριδιούχο να αποφασίσει για την αγορά μεριδίων ή όχι. Για το λόγο αυτό
προσφέρονται οι τελευταίες εκθέσεις του εξαμήνου και του έτους μαζί με την
έκθεση των ορκωτών λογιστών.
Πιο συγκεκριμένα, και πάντα με σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
3283/2004, θα πρέπει καθημερινά να δημοσιεύονται στοιχεία που αφορούν το
ενεργητικό του κάθε Α/Κ, τα μερίδια και τις τιμές του κάθε μεριδίου (καθαρή,
συμμετοχής,

εξαγοράς) και αφορούν δύο εργάσιμες μέρες πριν. Επίσης,

δημοσιεύονται οι ημερήσιες μεταβολές της καθαρής τιμής τους, καθώς και οι
αποδόσεις τους από την αρχή κάθε έτους. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης
πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια και σε μια οικονομική εφημερίδα των
Αθηνών συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του Α/Κ, ο λογαριασμός
αποτελεσμάτων χρήσης και ο τρόπος διάθεσης των κερδών του.
Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού, μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη λήξη κάθε εξαμήνου και αφού
ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές και υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
Εξαμηνιαία και Ετήσια Έκθεση, οι οποίες καταγράφουν την περιουσιακή κατάσταση
του Α/Κ την αντίστοιχη χρονική στιγμή. Η Ετήσια Έκθεση συντάσσεται
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υποχρεωτικά από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, η οποία
συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος με εξαίρεση την πρώτη χρήση, που μπορεί να
είναι και μικρότερη του έτους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν
τα εξής:
α. Την περιουσιακή κατάσταση του Α/Κ, δηλαδή το είδος και την ποσότητα
των στοιχείων του ενεργητικού.
β. Αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τυχόν διανεμόμενα ή
επανεπενδυμένα κέρδη
γ. Συνολικές εισροές και εκροές, την υπεραξία των επενδύσεων του Α/Κ, και
γενικά όλες τις μεταβολές.
δ. Τα μερίδια του Α/Κ που διατέθηκαν και εξαγοράστηκαν, καθώς επίσης και
τα κυκλοφορούντα μερίδια στην αρχή και στο τέλος της χρήσης. ε. Την καθαρή τιμή
του μεριδίου, όπως και το ύψος των υποχρεώσεων του Α/Κ.
στ. Τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ ταξινομημένα κατά τις ειδικότερες
κατηγορίες και κατά τα βασικότερα κριτήρια της επενδυτικής του στρατηγικής με
αναφορά στο ποσοστό κάθε κατηγορίας.
ζ. Συγκριτικό πίνακα των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, όπου
είναι εμφανείς οι καθαρές τιμές και η αξία του καθαρού ενεργητικού στο τέλος κάθε
χρήσης.
η. Τον δείκτη Συνολικών Εσόδων του Α/Κ (συνολικό λειτουργικό κόστος
προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ).
θ. Κάθε άλλη σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να
διαμορφώσουν γνώμη για την δραστηριότητα του Α/Κ και τα αποτελέσματά του.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Α. Ε. Δ. Α. Κ.
υποχρεώνονται να στέλνουν κάθε τρίμηνο στους πελάτες τους ενημέρωση σχετικά
με την αποτίμηση των επενδύσεών τους που πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις
προμήθειες διαχειρίσεως της Α. Ε. Δ. Α. Κ. ως ποσοστό που επιβαρύνει το Α/Κ,
καθώς και τις προμήθειες Θεματοφυλακής. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται η απόδοση
του τρέχοντος έτους καθώς και τριετίας των Α/Κ.
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6.2.

Μεριδιούχοι, Εταιρεία Διαχείρισης Και Θεματοφύλακας

6.2.1. Οι μεριδιούχοι
Όπως κάθε χρηματική δεξαμενή, έτσι και τα αμοιβαία κεφάλαια τελούν υπό
διαχείριση και διαχειριστικό έλεγχο. Ενώ η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων
σε άλλους θεσμικούς επενδυτές (πχ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες) δεν αποτελεί
αναγκαστικά στοιχείο διατήρησης ή περαιτέρω προσέλκυσης πελατών, στην
περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων η απόδοση που επιτυγχάνουν σε χώρες με
ανεπτυγμένο τον ανταγωνισμό στην αγορά, είναι καθοριστική της περαιτέρω
πορείας τους. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι στην περίπτωση των θεσμικών
επενδυτών υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ πελατών και μετόχων. Οι πελάτες
απολαμβάνουν συνήθως κάποια σταθερή απόδοση που τους έχει υποσχεθεί εξαρχής,
ενώ οι μέτοχοι απολαμβάνουν τα οφέλη από μια καλή διαχείριση και υφίστανται τις
ζημιές από μια κακή.
Στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων, πελάτες και μέτοχοι είναι το
ίδιο. Οι επιπτώσεις μιας καλής ή κακής διαχείρισης που αντικατοπτρίζονται στις
αποδόσεις επηρεάζουν όλους τους μεριδιούχους κατά το ίδιο ποσοστό και ανάλογα
με τον αριθμό μεριδίων που κατέχουν κατά απόλυτο μέγεθος. Ο αριθμός μεριδίων
που κατέχει ένας επενδυτής προσδιορίζει και το ποσοστό ιδιοκτησίας του στο
αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα μερίδια αποκτώνται με την πληρωμή της αξίας για κάθε ένα,
τη συγκεκριμένη ημέρα αγοράς.
Η αξία αυτή μεταβάλλεται καθημερινά καθώς οι κινητές αξίες στις οποίες
είναι

επενδυμένα

τα

αμοιβαία

κεφάλαια,

είναι

αντικείμενο

συνεχούς

διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου αυξομειώσεων. Όμως, τα μερίδια των αμοιβαίων
κεφαλαίων δεν είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο όπως είναι οι μετοχές
των εταιρειών επενδύσεων Ε.Ε.Χ.(αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου). Ο λόγος
είναι ότι από τη στιγμή που οι αξίες στις οποίες τοποθετούνται τα χρήματα των
αμοιβαίων κεφαλαίων είναι διαπραγματεύσιμες, η αξία των μεριδίων που είναι
συνάρτηση των διαπραγματεύσιμων αυτών τιμών είναι πλήρως προσδιορισμένη και
στο τέλος της ημέρας ανακοινώσιμη δημόσια. Με τον τρόπο προσδιορισμού της
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αξίας ως ανωτέρω οι επενδυτές αδυνατούν να τιμολογήσουν τις ικανότητες των
διαχειριστών, όπως αυτό συμβαίνει με τις ΕΕΧ.10
Έτσι, τα μερίδια αγοραπωλούνται από το αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς κάποια
έκπτωση ή πριμ που να αντικατοπτρίζει τι ικανότητες αυτές. Παρά την
ικανοποιητική τιμολόγηση των μεριδίων όταν οι επενδύσεις γίνονται σε
διαπραγματεύσιμες κινητές αξίες,

σημαντικό ποσοστό επενδύσεων σε

μη

διαπραγματεύσιμες κινητές αξίες δημιουργεί πρόβλημα στην ορθή τιμολόγηση ενώ
ενέχει σοβαρούς επενδυτικούς κινδύνους.

6.2.2. Η Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
(Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Αγοράζοντας μερίδια οι επενδυτές εναποθέτουν τα χρήματά τους στο
διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο διαχειριστής ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν
είναι άλλος παρά μια εταιρεία διαχείρισης, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Η εταιρεία αυτή, η οποία
πρέπει να έχει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να λειτουργήσει, είναι
ανώνυμη εταιρεία και διαχειρίζεται συνήθως ολόκληρη την οικογένεια των
αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλαδή αμοιβαία κεφάλαια διαφόρων κατηγοριών. Η
εταιρεία αυτή έχει την αποκλειστική ευθύνη της τοποθέτησης των χρημάτων σε
διάφορες επιλογές και την καθημερινή επέμβαση στις αγορές εφόσον κριθεί
αναγκαία. Πέρα από τα στελέχη που χαράζουν και εφαρμόζουν τις επενδυτικές
στρατηγικές, υπάρχει μια Επενδυτική Επιτροπή που εκτός από τα βασικά στελέχη
της Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρύνεται με άτομα που έχουν θεωρητική και πρακτική και
προσαρμόζουν την επενδυτική πολιτική στα τεκταινόμενα της αγοράς και των
διεθνών τάσεων.
Η

εταιρεία

διαχείρισης

είναι πολύ

σημαντική

για

την

επίτευξη

ικανοποιητικής απόδοσης και ευθύνεται για κάθε διαχειριστική αμέλεια. Σε μεγάλο
βαθμό η επιτυχία μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ. στηρίζεται στα άτομα της διαχειριστικής ομάδας
και την εμπειρία και το ταλέντο που διαθέτουν στη διαχείριση.

10Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001 σελ. 243
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6.2.3. Ο θεματοφύλακας
Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια είναι από τις πιο εγγυημένες επενδυτικές
επιλογές όχι τόσο όσον αφορά τις αποδόσεις, όσο τη διαφάνεια των χρηματικών
συναλλαγών και την εξασφάλιση των τίτλων και των επενδυμένων χρημάτων. Σε
αυτό συντελούν τόσο οι νόμοι όσο και ο θεματοφύλακας που είναι εντεταλμένος για
κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο θεματοφύλακας έχει την ευθύνη της εξασφάλισης των
περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό των μεριδιούχων. Ο ρόλος του είναι
ιδιαίτερα σημαντικός καθώς εγγυάται την ασφάλεια των χρημάτων των μεριδιούχων.
Έτσι αναλαμβάνει την ευθύνη είσπραξης τόκων και μερισμάτων καθώς και τις
χρηματοροές από πωλήσεις μετοχών ή άλλων αξιόγραφων ενώ πραγματοποιεί τις
πληρωμές για αγορά κινητών αξιών.
Ο ρόλος του θεματοφύλακα επαφίεται κυρίως σε τραπεζικά ιδρύματα. Ο
ρόλος αυτός εμπίπτει στη φύση των εργασιών τους καθώς έχουν εμπειρία από
ελεγκτικές εργασίες ενώ διευκολύνονται από το υπάρχον σύστημα πληρωμών και
εισπράξεων. Οι υπηρεσίες διαφύλαξης χρημάτων που προσφέρονται στα αμοιβαία
κεφάλαια είναι συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρονται και σε άλλους πελάτες. Για το
λόγο αυτό η προκαθορισμένη αμοιβή για το θεματοφύλακα που εμπεριέχεται στον
κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ανταγωνιστική και σε πολύ χαμηλά
επίπεδα.
Γενικά ο θεματοφύλακας αναλαμβάνει καθήκοντα ταμία και ευθύνεται
απέναντι στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τους μεριδιούχους για κάθε αμέλεια ως προς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η ευθύνη του δε μετατίθεται σε περίπτωση
ανάθεσης φύλαξης κινητών αξιών σε άλλη τράπεζα ή ίδρυμα. Ο θεματοφύλακας
υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της Α.Ε.Δ.Α.Κ., εκτός αν είναι παράνομες ή
αντιβαίνουν τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Παράλληλα η Α.Ε.Δ.Α.Κ.
είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί το θεματοφύλακα για την ορθή εκτέλεση των
εντολών της. Με τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν εκατέρωθεν, ο θεματοφύλακας
και η Α. Ε. Δ. Α. Κ. οφείλουν να ενεργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους και με γνώμονα
το συμφέρον των μεριδιούχων.
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6.3.

Μερίδια, Τιμές και Κόστη

Η διάθεση των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται μέσω της
Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Μπορεί όμως η Α.Ε.Δ.Α.Κ. να χρησιμοποιεί και αντιπροσώπους της για
να διαθέσει τα μερίδια αυτά. Στην περίπτωση αυτή ως αντιπρόσωποι μπορούν να
λειτουργήσουν

μόνο

Τράπεζες,

Ασφαλιστικές

Εταιρείες

και

μέλη

του

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Μερίδια είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας πάνω στο καθαρό ενεργητικό του
αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει ο μεριδιούχος. Οι τίτλοι αυτοί αποκτώνται με
την καταβολή της τιμής διάθεσης στο αμοιβαίο κεφάλαιο και εξαγοράζονται μόνο
από το ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο. Όμως, μπορούν να ενεχυριασθούν για εξασφάλιση
απαίτησης. Επίσης επιτρέπεται σε περίπτωση ασφάλειας ζωής, και κατόπιν
συμφωνίας, η αποζημίωση να γίνεται με τη μεταβίβαση μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων αντί μετρητών. Τέλος, επιτρέπεται η μεταβίβαση των μεριδίων μεταξύ
συζύγων ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού σε ευθεία γραμμή. Έτσι, με τους
τρόπους αυτούς αποδίδεται μεγαλύτερη χρησιμότητα στα μερίδια των αμοιβαίων
κεφαλαίων.
Ο αριθμός των μεριδίων κατά τη δημιουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι
συνάρτηση του μεγέθους του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε
μεριδίου και προκύπτει από τη διαίρεση του πρώτου από το δεύτερο. Λόγω του
γεγονότος ότι τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ανοικτού τύπου, ο αριθμός μεριδίων δεν
παραμένει

σταθερός.

Κάθε

φορά

που

προσελκύονται

νέοι

μεριδιούχοι,

δημιουργούνται νέα μερίδια ανάλογα με τα χρήματα που εισρέουν. Αντίστοιχα, κάθε
φορά που οι μεριδιούχοι πωλούν τα μερίδιά τους στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ο αριθμός
των μεριδίων ελαττώνεται κατά αντιστοιχία της μείωσης του ενεργητικού.11
Από τη στιγμή που δημιουργηθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο και εγκριθεί η
λειτουργία του, είναι υποχρεωμένο να προσφέρει νέα μερίδια με βάση την τιμή που
προσδιορίζεται την ημέρα εκείνη. Για αυτό το λόγο απαιτείται ο υποψήφιος
μεριδιούχος να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. όπου αποδέχεται τον
Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και καταβάλλει την τιμή διάθεσης σε μετρητά,
ή ακόμα και κινητές αξίες εφόσον συμφωνήσει η Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Η τιμή που είναι
11Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001 σελ. 255
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σημείο αναφοράς για την αξία των μεριδίων βασίζεται στην αξία των επενδύσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της ημέρας και με το
κλείσιμο του χρηματιστηρίου υπολογίζεται η συνολική αξία των τίτλων που κατέχει
το αμοιβαίο κεφάλαιο με βάση τον αριθμό του και την τιμή κλεισίματος.
Για τους τίτλους που δεν διακινήθηκαν, χρησιμοποιούνται οι τιμές της
προηγούμενης διαπραγμάτευσης ενώ για τίτλους που δεν είναι αντικείμενο
διαπραγμάτευσης, οι τιμές κτήσης. Στις αξίες αυτές προστίθενται άλλες αξίες όπως
τα χρήματα που δεν έχουν ακόμα επενδυθεί, ή όποιες καταθέσεις και μετρητά
διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο για να εκτελεί τις εκάστοτε εξαγορές ή πληρωμές
προς τρίτους που προκύπτουν. Το σύνολο των ανωτέρω αξιών αποτελεί την αξία του
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Και ενώ δε δημιουργείται πρόβλημα για τον
υπολογισμό της αξίας των μετοχικών τίτλων στο τέλος της ημέρας, πρόβλημα
παρουσιάζεται στην αποτίμηση των ομολόγων λόγω της χρόνιας ανεπάρκειας της
δευτερογενούς αγοράς.
Έτσι παρά τη μεταβολή των τιμών ομολογιών λόγω της αυξομείωσης των
επιτοκίων, οι τιμές των μεριδίων δεν επηρεάζονται με αποτέλεσμα την πλασματική
εικόνα της αξίας τους. Με τη βελτίωση όμως της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων η
αδυναμία αυτή υπερκεράζεται από το Φεβρουάριο του 1999 καθώς η ημερήσια
αποτίμηση του ενεργητικού τους θα γίνεται με βάση την τρέχουσα αξία των
ομολόγων που έχουν στο ενεργητικό τους. Από την πλευρά του παθητικού, τα
αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν μακροπρόθεσμα δάνεια καθώς δεν επιτρέπεται
δανεισμός με σκοπό την επένδυση. Όμως, μικρού μεγέθους βραχυπρόθεσμα δάνεια
επιτρέπονται για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών πληρωμών προς τρίτους,
για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει ή για απρόβλεπτα αυξημένες εξαγορές. Άλλες
υποχρεώσεις που έχουν τα αμοιβαία κεφάλαια είναι οι αμοιβές προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ.,
το θεματοφύλακα και άλλους επενδυτικούς συμβούλους. Τέλος, υποχρεώσεις του
αμοιβαίου κεφαλαίου προς τρίτους είναι και οι προμήθειες που έχουν υπολογιστεί
αλλά δεν έχουν καταβληθεί ακόμα στις χρηματιστηριακές εταιρείες. Το σύνολο των
ανωτέρω χρηματικών ποσών αποτελεί τις υποχρεώσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου
προς τρίτους.
Το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων προς τρίτους από τη
συνολική αξία του ενεργητικού αποτελεί την καθαρή θέση των μεριδιούχων ή την
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αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η καθαρή τιμή ανά
μερίδιο προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του καθαρού ενεργητικού με τον
αριθμό των μεριδίων. Η εξαγορά των μεριδίων από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι
υποχρεωτική εφόσον το ζητήσει ο μεριδιούχος με γραπτή αίτηση. Κατόπιν τούτου η
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ακυρώνει τους τίτλους των μεριδίων που εξαγοράζονται και καταβάλλει
την αξία σε μετρητά μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Τα
μερίδια εξαγοράζονται σύμφωνα με την καθαρή τιμή του μεριδίου στο τέλος της
ημέρας υποβολής της αίτησης.
Η καθαρή τιμή μεριδίου είναι αξία αναφοράς του κόστους απόκτησης ενός
μεριδίου ή πώλησής του. Δεν ταυτίζεται όμως πάντα με αυτά. Υπάρχουν κόστη
διάθεσης και εξαγοράς που καθιστούν την απόκτησή τους ακριβότερη και την
πώλησή τους χαμηλότερης αξίας της καθαρής τιμής μεριδίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
7. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
7.1.

Ισχύοντες Νόμοι

Η εισαγωγή του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων έγινε το 1970 με τη
θέσπιση του Ν.Δ. 608/70. Βάσει του νόμου αυτού τέθηκαν σε λειτουργία τα δύο
πρώτα αμοιβαία κεφάλαια Ερμής Δυναμικό και Δήλος Μικτό. Καμπή όμως για το
θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων αποτέλεσε ο Νόμος 1969/1991 που αφορά και
διέπει τη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εταιρειών επενδύσεων
χαρτοφυλακίου σήμερα. Με το νόμο αυτό καταργήθηκε το Ν.Δ. 608/70.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ελληνικό αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται
αυτό του οποίου η έδρα και κεντρική διοίκηση βρίσκεται στην Ελλάδα. Η άδεια για
τη σύσταση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου χορηγείται μόνον εφόσον η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την Α.Ε.Δ.Α.Κ., την εκλογή του θεματοφύλακα και τον
Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που υποβάλλει η Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Για να εγκριθεί
η Α.Ε.Δ.Α.Κ. απαιτείται να έχει ένα ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου ίσο με 100
εκατομμύρια δραχμές, ενώ το ελάχιστο αρχικό ποσό του ενεργητικού αμοιβαίου
κεφαλαίου ορίζεται σε 400 εκατ. δραχμές. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί μέσα
σε τρείς μήνες από τη χορήγηση άδειας συστάσεώς του. Διαφορετικά, η άδεια
συστάσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ανακαλείται.
Έως ότου η άδεια συστάσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο θεματοφύλακας βεβαιώσει τη συγκέντρωση των
στοιχείων του ενεργητικού το αμοιβαίο κεφάλαιο δε μπορεί να διαθέσει μερίδια στο
επενδυτικό κοινό, ούτε και να διαφημίζεται.
Σύμφωνα με αυτόν το νόμο, οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις και
παραλήψεις της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα. Αντίθετα η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο
θεματοφύλακας έχουν ευθύνη στους μεριδιούχους για τυχόν αμέλεια στην άσκηση
των καθηκόντων τους. Ο νόμος ορίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως το
κατεξοχήν όργανο για τον έλεγχο και επιβολή προστίμων στη διοίκηση των
Α.Ε.Δ.Α.Κ. και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού, με απώτερο σκοπό τη
διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων.
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Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς είναι επιφορτισμένη με την έκδοση κανονιστικών
διατάξεων ώστε να ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα τα οποία προκύπτουν στην πορεία.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Α.Ε.Κ.) αποτελούν τμήμα της
νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων.
Στις 2 Νοεμβρίου 2004 ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος
3283/2004 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις εταιρείες διαχείρισης Α/Κ στην
Ελλάδα, ο οποίος ενσωματώνει τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αντικαθιστά στο σύνολό του τον παλαιότερο νόμο 1969/1991, καθώς και τις
τροποποιήσεις του.
Με τον νέο νόμο δημιουργείται νέα δυναμική και νέες δυνατότητες για τα
Α/Κ και τις Α.Ε.Δ.Α.Κ., διευκολύνεται η κυκλοφορία προϊόντων και εταιρειών στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία
νέων προϊόντων, ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση, αυξάνεται η πληροφόρηση
των επενδυτών και παράλληλα, προστατεύονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματά
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις
δραστηριότητες τους στη διαχείριση ιδιωτικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων
ασφαλιστικών ταμείων, παροχή επενδυτικών Συμβούλων, ανάληψη διαχείρισης Α/Κ
άλλων ΑΕΔΑΚ, κ.λπ.. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα
τους και σε άλλες της Ε.Ε. είτε με διασυνοριακή δράση, είτε με ίδρυση
υποκαταστημάτων. Σε σχέση με τα νέα προϊόντα, εισάγονται στην ελληνική
χρηματαγορά τα «funds of funds», Α/Κ που απαρτίζονται από μερίδια άλλων Α/Κ,
και τα «index funds», Α/Κ παθητικής Διαχείρισης που ακολουθούν την πορεία ενός
δείκτη.
Στον τομέα της προστασίας των επενδυτών τίθενται νέα επενδυτικά όρια στις
επενδύσεις, αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη διασπορά των κινδύνων και στη
μικρότερη έκθεση σε αυτούς, καθώς και στην αποφυγή συγκέντρωσης επενδυτικών
μέσων στην μητρική εταιρεία και στον Όμιλο που ανήκει η ΑΕΔΑΚ. Σημαντικά νέα
στοιχεία για την προστασία των επενδυτών αποτελούν επίσης οι νέοι όροι που
τίθενται για τους κανονισμούς των Α/Κ, τα στοιχεία που ορίζεται ότι πρέπει να
περιέχουν τα ενημερωτικά δελτία και περιληπτικά ενημερωτικά δελτία για τα Α/Κ
που διανέμονται στους υποψήφιους μεριδιούχους.
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Μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε
ορισμένες κανονιστικές αποφάσεις με στόχο την καλύτερη λειτουργία των Α/Κ και
την ακόμα μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών. Σύμφωνα με αυτές:
i.

Καθιερώνεται νέα κατηγοριοποίηση των Α/Κ, τα οποία διακρίνονται σε Α/Κ
Εσωτερικού και Εξωτερικού και κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες
διακρίνεται από τις υποκατηγορίες Μικτά, Μετοχικά, Ομολογιακά και
Διαχείρισης Διαθεσίμων.

ii.

Καθορίζεται ότι τα index funds υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες
ανάλογα με την σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους.

iii.

Απαγορεύεται στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων να τοποθετούνται σε
μετοχές.

iv.

Επιβάλλεται στα Μικτά Α/Κ να τοποθετούν τουλάχιστον 10% του
ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε Ομόλογα.

v.

Οι ΑΕΔΑΚ είναι υποχρεωμένες στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και
μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη του, να δημοσιεύουν
αναλυτικούς και μέσους ποσοστιαίους πίνακες των χαρτοφυλακίων των Α/Κ
που διαχειρίζονται και να θέτουν στη διάθεση των μεριδιούχων και να τους
δημοσιεύουν στις ιστοσελίδες τους εντός της ίδιας προθεσμίας.

vi.

Καθορίζονται επακριβώς στους κανονισμούς των Α/Κ οι κατηγορίες
δαπανών και αμοιβών που επιτρέπεται να βαρύνουν το Α/Κ.

vii.

Στις τριμηνιαίες καταστάσεις λογαριασμού που αποστέλλονται στους
μεριδιούχους πρέπει να αναγράφεται η προμήθεια διαχειρίσεως του της
ΑΕΔΑΚ ως ποσοστό που επιβαρύνει το Α/Κ καθώς και η προμήθεια
Θεματοφυλακής. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται και η απόδοση τριετίας του
Α/Κ.

7.2.

Επιτρεπόμενες Επενδύσεις

Κατά την άσκηση της επενδυτικής τους πολιτικής, τα αμοιβαία κεφάλαια
υπόκεινται σε ορισμένα μέγιστα όρια επένδυσης σε κατηγορίες επενδύσεων αλλά
και επιτρεπόμενα είδη επενδύσεων. Ελάχιστη απαιτούμενη διαχείριση εκ μέρους της
Α.Ε.Δ.Α.Κ. σημαίνει τήρηση των ορίων αυτών που θέτουν οι νόμοι.
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Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 1969/1991, το ενεργητικό των
αμοιβαίων κεφαλαίων δύναται να επενδυθεί σε μια σειρά από διαφορετικές
επενδύσεις όπως12:
α) Σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή και άλλων χωρών όπως ορίζεται με απόφαση του ΥΠΕΘΟ.
β) Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες που θα εισαχθούν σε χρηματιστήρια
εντός ενός έτους.
γ) Σε άλλες κινητές αξίες και πιστωτικούς τίτλους εφόσον δεν υπερβαίνουν
το 10% του καθαρού ενεργητικού.
δ) Σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και άμεσα ρευστοποιήσιμους
πιστωτικούς τίτλους εφόσον δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του αμοιβαίου
κεφαλαίου.
Με το ίδιο άρθρο απαγορεύεται στα αμοιβαία κεφάλαια να αποκτούν
πολύτιμα

μέταλλα ή τίτλους αυτών. Όμως,

επιτρέπεται η χρήση νέων

χρηματοοικονομικών εργαλείων (π.χ. δικαιωμάτων, προθεσμιακών συμβολαίων,
ανταλλαγών κ.λπ.) για την αποτελεσματική διαχείριση του χρηματοφυλακίου και
των επενδυτικών κινδύνων (π.χ. συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος της αγοράς).
Με τα άρθρα 33 και 34 του ίδιου νόμου ορίζονται τα ποσοστά του καθαρού
ενεργητικού που μπορούν να επενδυθούν σε συγκεκριμένες επενδύσεις και εκδότες.
Έτσι επιτρέπεται η επένδυση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη έως το 10%
του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημέρα κτήσης. Όμως,
οι επενδύσεις πάνω του 5% του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες των εκδοτών
δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 40% της συνολικής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Στην περίπτωση όμως που ο εκδότης είναι ένα κράτος - μέλλος ή οργανισμός
τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αυτοί εγγυώνται την έκδοση, το
ποσοστό επένδυσης επιτρέπεται να ανέλθει έως το 35%. Στην περίπτωση που
εκδότης είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπόκειται
σε ειδικό κρατικό έλεγχο και η έκδοση αφορά ομόλογα, το ποσοστό επένδυσης του
καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου επιτρέπεται να ανέλθει ως το 25%.

12Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001 σελ. 288
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Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια άλλων αμοιβαίων
κεφαλαίων πέραν του 5% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του. Η απαγόρευση
αυτή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τη μόνη εξαίρεση
όπου αφορούν εξειδικευμένες επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή
οικονομικό τομέα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%
των μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας ή εταιρείας συμβούλων
επενδύσεων ή τέλος, της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων.
Περιορισμός όμως ισχύει και για τις Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Για το σύνολο των
αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, κάθε Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν επιτρέπεται να
επενδύει πάνω από το 10% σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη. Αυτή η
διάταξη αποσκοπεί στην αποφυγή συγκέντρωσης σημαντικού ποσοστού ελέγχου της
διαχείρισης σε μια Α.Ε.Δ.Α.Κ. με συνέπεια την άσκηση σημαντικής επιρροής στη
διαχείριση της εταιρείας.
Σύμφωνα με τον νόμο 3283/2004, το ενεργητικό των Α/Κ επιτρέπεται να
τοποθετείται αποκλειστικά στις παρακάτω επενδύσεις, αναλυτικά:
ΐ.

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται αποδεκτά και
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης:
•

Σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του νόμου 2396/1996,
όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των
εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, με τις οποίες αυτά
εναρμονίστηκαν προς την Οδηγία 93/06/ΕΟΚ, όπως ισχύει.

•

Σε κάποια άλλη αγορά κράτους μέλους, εποπτευόμενη, που
λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο
κοινό.

•

Σε χρηματιστήριο αξιών ή άλλη αγορά τρίτου κράτους, που
λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο
κοινό, όπως αυτά (χρηματιστήριο και αγορά) ορίζονται
εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΐΐ.

Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, ύστερα από την άδεια της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσής τους συμπεριλαμβάνουν την
υποχρέωση

υποβολής

αίτησης
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για

επίσημη

εισαγωγή

σε

χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των παραπάνω και εφόσον η
εισαγωγή αυτή πραγματοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός έτους από
την έκδοση.
ΐΐΐ.

Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριμένων βάσει των εθνικών νομοθεσιών με
τις οποίες επήλθε εναρμόνιση με την οδηγία 85/611/ΕΟΚ, ή και
άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν
εδρεύουν σε κράτος μέλος, υπό προϋποθέσεις.

ΐν.

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, αποδοτέες στους καταθέτες σε
πρώτη ζήτηση ή σε προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα
μηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα
σε κράτος μέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού
ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτη, όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε με
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ύστερα από γνώμη της
Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς
προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο
με αυτό που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

ν.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των
εξομοιουμένων με αυτά μέσων που διακανονίζονται με μετρητά, τα
οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις αγορές
που

αναφέρονται

παραπάνω,

καθώς

και

χρηματοοικονομικά

παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών
συναλλαγών, υπό προϋποθέσεις.
νΐ.

Μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε εποπτευόμενη
αγορά, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε
ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης
και εφόσον τα μέσα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου
3283/2004

νΐΐ.

Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει, μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού
του και μέσα χρηματαγοράς άλλα, εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
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νΐΐΐ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα
ούτε παραστατικούς τίτλων πολύτιμων μετάλλων.

Επιπλέον, το νομικό πλαίσιο θέτει περιορισμούς σχετικά με το ποσοστό κάθε
επένδυσης στη σύνθεση του Α/Κ με κύριο γνώμονα να διασφαλίζεται η ευρεία
διασπορά του χαρτοφυλακίου του. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:
ΐ.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του
Α/Κ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη.

ΐΐ.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι 40% του καθαρού ενεργητικού του
Α/Κ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών, σε καθένα
από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του
καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις
καταθέσεις και τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

ΐΐΐ.

Κατά παρέκκλιση των παραπάνω παραγράφων, επιτρέπεται:
α. Η τοποθέτηση

7.3.

Φορολογική Μεταχείριση

Οι κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν τη δημιουργία και τη λειτουργία των
αμοιβαίων κεφαλαίων προκαθορίζουν και το φορολογικό καθεστώς στο οποίο
υπόκεινται. Αυτές περιέχονται στο άρθρο 48 του Νόμου 1969/1991.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, ή
χαρτόσημο η πράξη σύστασης αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και η διάθεση και η
εξαγορά μεριδίων. Τα εισοδήματα όμως και οι αξίες που προκύπτουν από τη
διαχείριση φορολογούνται.
Έτσι, κατά την είσπραξη των τόκων για λογαριασμό του αμοιβαίου
κεφαλαίου παρακρατούνται οι φόροι που προβλέπονται χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση των μεριδιούχων. Ειδικά για τα έσοδα από τόκους ομολογιών και
έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, η ΑΕΔΑΚ καταλογίζει ετήσιο φόρο
εισοδήματος 15% σε καθημερινή βάση που επηρεάζει ανάλογα την καθαρή τιμή του
μεριδίου. Η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων εξαντλείτε με την επιβολή
αυτού του φόρου. Ο φόρος αυτός αποδίδεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών
Ιανουαρίου και Ιουλίου για τα αντίστοιχα προηγούμενα εξάμηνα. Για άλλα κέρδη
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πλην των ανωτέρω, όπως από υπεραξία, από εισοδήματα της αλλοδαπής, και από
εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας, το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται σε
παρακράτηση 15%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείτε η φορολογική υποχρέωση
των μεριδιούχων.
Επίσης δεν επιβάλλεται φόρος, τέλος, χαρτόσημο ή οποιαδήποτε άλλη
εισφορά ή επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου από την υπεραξία που προκύπτει από την
εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης. Εν τούτοις ο από 18/2/97
Νόμος 2459 επιβάλει στα αμοιβαία κεφάλαια φόρο 0,2% επί του μέσου όρου των
επενδύσεών τους και των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές όπως απεικονίζεται στις
τριμηνιαίες καταστάσεις τους. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται εντός του πρώτου
δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου και Ιουλίου για τα αμέσως προηγούμενα εξάμηνα.

7.4.

Νέα Φορολογικά Κίνητρα

Ο νέος φορολογικός νόμος (ν.3296/14.12.2004, ΦΕΚ 253 Α') θέσπισε νέα
φορολογικά κίνητρα που αφορούν εισοδήματα που επενδύονται σε ΗΜΕΔΑΠΑ
μετοχικά και μικτά αμοιβαία κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι το ποσό της δαπάνης
για την αγορά των μεριδίων των Α/Κ να μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη
υπαρχόντων μετοχικών και μικτών Α/Κ, αλλά από νέα κεφάλαια.
Το φορολογικό μέτρο ισχύει για τους μεριδιούχους που αποκτούν μερίδια
των προαναφερθέντων αμοιβαίων κεφαλαίων από την 1/1/2005 και μέχρι την
31/12/2009, εφόσον δεν τα εξαγοράσουν για μια τριετία μετά την αγορά τους και με
την προϋπόθεση ότι το ποσό της δαπάνης για την αγορά των μεριδίων των Α/Κ να
μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μικτών Α/Κ,
αλλά και από νέα κεφάλαια. Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω, ο μεριδιούχος
δικαιούται ποσού έκπτωσης ίσο με ποσοστό 20% της δαπάνης που καταβλήθηκε για
την αγορά των προαναφερθέντων Α/Κ που αφαιρείτε από το συνολικό εισόδημα του
έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνονται τα τρία έτη από την αγορά τους.
Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ
συνολικά ανά φορολογούμενο. Όταν υπάρχουν συνδικαιούχοι, το ποσό της
έκπτωσης των 3000 ευρώ επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό τους. Το όφελος που
προκύπτει εκφρασμένο ως ποσοστό απόδοσης επί του αρχικού ποσού επενδύσεως
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δύναται να κυμαίνεται, ανάλογα της φορολογικής κλίμακας στην οποία εντάσσεται
κάθε μεριδιούχος, από 2% έως 8% συνολικά για την περίοδο των τριών ετών.

7.5.

Εποπτεία Και Επίβλεψη

Η εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των
θεματοφυλάκων είναι μια αναγκαιότητα τόσο από νομικής πλευράς όσο και από την
πλευρά λειτουργίας της αγοράς και του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Η τήρηση των κανόνων επαφίεται στους λειτουργούς των αμοιβαίων κεφαλαίων και
ο έλεγχος στην εποπτική αρχή της κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα υπάρχει και ο εξ
ιδίων έλεγχος μέσω του συλλογικού οργάνου του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων.

7.5.1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποτελεί την ανώτατη εποπτική αρχή της
ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι
υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς και την τήρηση
της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Η δημιουργία της ανάγεται στον Αναγκαστικό
Νόμο 148/1967 όπου προβλέπεται η σύστασή της στο πλαίσιο του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας περισσότερο ως γνωμοδοτικό όργανο. Ο νόμος που όρισε την
επιτροπή κεφαλαιαγοράς ως το κατεξοχήν εποπτικό και ελεγκτικό όργανο ήταν ο
νόμος 1969/1991.
Σύμφωνα

με το

άρθρο

76 του

ανωτέρω νόμου

στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς ανατίθεται ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας
για την κεφαλαιαγορά. Η επιβολή τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, η διαδικασία που
θα ακολουθηθεί, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα τους αναλάβουν
καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει
την αρμοδιότητα επιβολής προστίμων, σε περιπτώσεις παραβάσεων διατάξεων της
νομοθεσίας σε φυσικά πρόσωπα που είναι ανώτατα στελέχη ή εκπροσωπούν
εταιρείες καθώς και σε επιχειρήσεις. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
επιφορτίζεται με την κατάρτιση του κανονισμού εποπτείας καθώς και την
τροποποίηση αυτού.
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Με το άρθρο 77 του νόμου 1969/1991 ορίζονται τα όργανα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην επιτροπή
ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτε από επτά μέλη με πενταετή θητεία. Ο
Πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι διορίζονται απευθείας από τον Υπουργό Εθνικής
Οικονομίας ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη επιλέγονται από κατάλογο δώδεκα
υποψηφίων που προτείνουν από κοινού η Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο τουλάχιστον
δύο φορές μηνιαίως και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Ο
Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν την
Εκτελεστική Επιτροπή η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και
οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Στην επιτροπή αυτή ανατίθεται η
εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το άρθρο 77 απαγορεύει στα μέλη των δύο ανωτέρω επιτροπών να
συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν συγγενικά τους πρόσωπα ή εταιρείες με τις
οποίες έχουν σχέση εργασίας ή συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, προβλέπει
δε πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση παραβάσεων. Αυστηρές ποινές
και χρηματικά πρόστιμα προβλέπονται και για όσους με οποιαδήποτε ιδιότητα στην
Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς

αποκτούν

εμπιστευτικές

πληροφορίες

που

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περιουσιακού οφέλους για τους ίδιους ή για
τρίτους.
Οι πόροι που απαιτούνται για να ανταποκριθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που απορρέουν από το νόμο, προέρχονται από
α)ποσοστό 0,02% επί νέων εκδόσεων που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών, β)ποσοστό 10% των χρημάτων που καταβάλλουν τα μέλη του
Χρηματιστηρίου για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν στο Χρηματιστήριο
γ)ποσοστό 10% επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας Αποθετηρίου και δ)εισφορές
που καταβάλλονται από τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)
και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθώς και τις ΑΕΔΑΚ για κάθε αμοιβαίο
κεφάλαιο ανάλογα με το ύψος του ενεργητικού τους. Εάν τα έσοδα αυτά δεν
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επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών, προβλέπεται επιδότηση από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό.

7.5.2. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς
Οι

συγκεκριμένες

αρμοδιότητες

που

ανατίθενται

στην

Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς από τον νόμο 1969/1991 καταγράφονται στο άρθρο 78. Μεταξύ
αυτών σημαίνουσα θέση έχει η έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα σε θέματα
σχετικά με13:
•

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρηματιστηριακών εταιρειών, Α.Ε.Δ.Α.Κ.
και εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (των οποίων τηρεί μητρώο).

•

Καθορισμό χρηματιστηριακών πραγμάτων και συναλλαγών.

•

Χορήγηση άδειας εκδόσεως τίτλων σταθερού εισοδήματος και αυξήσεως
μετοχικών κεφαλαίων με δημόσια εγγραφή.

•

Κεφάλαιο ασφάλειας χρηματιστηριακών συναλλαγών.

•

Όρια

επενδυτικής

πολιτικής

ΑΕΔΑΚ

και

εταιρειών

επενδύσεων

χαρτοφυλακίου.
•

Αναπροσαρμογή ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω
εταιρειών.

•

Γνωμοδότηση

προς τον

Υπουργό Εθνικής

Οικονομίας

σε

θέματα

κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επιφορτισμένη να ρυθμίζει τη διαδικασία,
τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι χρηματιστηριακές εταιρείες θα
προβαίνουν σε συναλλαγές με τους επενδυτές ή με πρόσωπα και εταιρείες που τους
εκπροσωπούν. Σημαντικές επίσης είναι οι αποφάσεις που λαμβάνει όσον αφορά:
α)την χορήγηση και ανάκληση αδειών χρηματιστηριακών εταιρειών, Α.Ε.Δ.Α.Κ. και
εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, β)την εισαγωγή των εταιρειών στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, γ)την αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών, δ)τη
διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο, ε)την άδεια μεταβίβασης μετοχών
χρηματιστηριακών εταιρειών και εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, καθώς και
έγκριση και τροποποίηση των κανονισμών και των καταστατικών των ανωτέρω.
13Μητσιόπουλος Θ. Ιωάννης, «Χρηματιστηριακές Κρίσεις & Επενδυτικά Εργαλεία, 2001 σελ. 301
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαρθρώνεται σε γραφεία, διευθύνσεις και
τμήματα ως εξής14:
^ Γραφείο Προέδρου
^ Γραφεία Αντιπροέδρων
^ Νομική Υπηρεσία
^ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής υποστήριξης
^ Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου Χρηματιστηρίων και εταιρειών
^ Διεύθυνση Μελετών, Παρακολούθησης Κεφαλαιαγοράς και Διεθνών
Σχέσεων

Γενικά

η

Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς

είναι

το

κατεξοχήν

όργανο

γνωμοδότησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για θέματα κεφαλαιαγοράς και
επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, πρόστιμα και πειθαρχικές
ποινές. Ως εκ τούτου διενεργεί ελέγχους τόσο στις εταιρείες των οποίων οι κινητές
αξίες είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά, όσο και στις εταιρείες
που έχουν μεσολαβητικό ρόλο σε αυτή όπως οι χρηματιστηριακές εταιρείες, οι
Α.Ε.Δ.Α.Κ.,

οι

εταιρείες

επενδύσεων

χαρτοφυλακίου,

οι

σύμβουλοι

χρηματιστηριακών επενδύσεων και η Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων. Για τους
ελέγχους

που

πραγματοποιεί,

η

Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς

προβαίνει

σε

ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους.

7.5.3. Ένωση θεσμικών επενδυτών
Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) είναι το κλαδικό συλλογικό όργανο
των αμοιβαίων κεφαλαίων και των Ε.Ε.Χ.. Η Ε.Θ.Ε. ιδρύθηκε το 1985, όταν η
θεσμική επένδυση ήταν υποτυπώδης, και λειτουργεί στα πρότυπα αναλόγων
ενώσεων. Διοικείται από επταμελές συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται τα
αμοιβαία κεφάλαια με τέσσερα μέλη και οι Ε.Ε.Χ. με τρία μέλη. Διατηρεί πέντε
μόνιμες επιτροπές που μελετούν και προωθούν προτάσεις στα υπάρχοντα
προβλήματα. Τα θέματα με τα οποία επιφορτίζονται οι επιτροπές είναι οικονομικά
και στατιστικά, θέματα μάρκετινγκ, φορολογικά, λογιστικά και εκπαιδευτικά.
14Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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Η ΕΘΕ 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), Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αλλά και άλλους συνδέσμους και
ενώσεις (ΣΜΕΧΑ, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΕΕΤ)
Τέσσερις είναι οι βασικοί σκοποί της Ένωσης, όπως απορρέουν από το
άρθρο 2 του καταστατικού της15:
^ Προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των μελών της
^ Μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος των μελών της
^ Προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της
Προστασία του επενδυτικού κοινού
Οι τρεις πρώτοι σκοποί αποβλέπουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη
προώθηση των συμφερόντων των μελών της δημιουργώντας ένα ευνοϊκό πλαίσιο
λειτουργίας τόσο από θεσμικής όσο και από φορολογικής πλευράς, σκοποί που είναι
κοινοί σε κάθε κλαδική συλλογική ένωση. Ο εποπτικός αυτοέλεγχος που επιδιώκει
να εφαρμόσει η ΕΘΕ είναι στο πλαίσιο του τέταρτου σκοπού της προστασίας του
επενδυτικού κοινού. Η ΕΘΕ προσπάθησε να ελέγξει εξ ιδίων τον τρόπο λειτουργίας
των μελών της και να βάλει φραγμούς σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά τους πέρα από
τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η προάσπιση των
συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων
βασίζονται στη δημιουργία συνθηκών όπου το επενδυτικό κοινό προστατεύεται
επαρκώς. Αυτοί ήταν και οι σκοποί για τους οποίους δημιουργήθηκε η Ένωση
Θεσμικών Επενδυτών.

7.5.4. Κώδικας δεοντολογίας Ε.Θ.Ε.
Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΘΕ προσδιορίζει τους κανόνες που ρυθμίζουν
τη σχέση των μελών της και τη μεταξύ τους συμπεριφορά. Με τον κώδικα αυτό
επιδιώκεται να προωθηθούν οι σκοποί των μελών καλύτερα, να προστατευθούν οι
μεριδιούχοι και επενδυτές αλλά και να δημιουργηθούν συνθήκες ευπρεπούς
ανταγωνισμού.
15 Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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Ο κώδικας δίνει έμφαση στην προώθηση των σκοπών των μελών της
Ένωσης με τρόπους έτσι ώστε να προάγεται η ιδέα της συλλογικής επένδυσης και με
πλήρη συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Τα μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν συνθήκες ευπρεπούς
ανταγωνισμού με συμπεριφορά που δεν στρέφεται ενάντια στο κύρος και την
αξιοπιστία των άλλων μελών και δεν καταφεύγουν σε άμεσες ή έμμεσες συγκρίσεις
με άλλα μέλη της Ένωσης, ή σε υποσχέσεις προς τους επενδυτές για αποδόσεις.
Απώτερος σκοπός των μελών είναι η προστασία των επενδυτών. Έτσι
οφείλουν να τηρούν την νομοθεσία με σχολαστικότητα και να_ ενημερώνουν
επακριβώς τους επενδυτές αποφεύγοντας κάποιο σχολιασμό ή πληροφορία που
δύναται να τους παραπλανήσει.
Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας επαφίεται στους εκάστοτε
λειτουργούς των μελών της Ένωσης οι οποίοι όμως υποβάλλονται ως προς την
τήρηση αυτού στην κρίση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ένωσης. Σε περίπτωση
που υπάρξει καταγγελία ή προσφυγή μέλους ή μελών στην Εκτελεστική Επιτροπή
της Ένωσης για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, η Επιτροπή
Δεοντολογίας επιλαμβάνεται της υπόθεσης και αποφαίνεται. Κατά το πλείστον οι
αποφάσεις αφορούν σε συστάσεις προς το μέλος, για την αποφυγή ή ανάκληση
ενεργειών. Είναι δυνατόν η απόφαση να απολήξει στην αναστολή της ιδιότητας του
μέλους ή ακόμα και την αποβολή του μέλους από την Ένωση εάν οι συστάσεις που
έγιναν για ενέργειες ή παραλείψεις δεν τηρήθηκαν. Ο Κώδικας καταδεικνύει τη
σπουδαιότητα τήρησης των κανόνων Δεοντολογίας μεταξύ των μελών της Ένωσης.
Στο βαθμό που ο κώδικας αυτός γίνεται σεβαστός ανάμεσα στα μέλη των
συλλογικών επενδύσεων, επιτυγχάνεται η αυτοεποπτεία στο τμήμα αυτό της
κεφαλαιαγοράς. Η αυξημένη αυτοεποπτεία ωθεί περαιτέρω την ανάπτυξη της
κεφαλαιαγοράς ενώ παράλληλα μειώνει την εποπτεία που απαιτείται να εφαρμόσει η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους
λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.
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7.5.5. Κώδικας δεοντολογίας αμοιβαίων κεφαλαίων
Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων διέπεται από έναν αυστηρό κώδικα
δεοντολογίας του οποίου οι αρχές υποστηρίζονται από τη νομοθεσία των Α/Κ:
1. Οι ΑΕΔΑΚ και οι ΕΕΧ πρέπει να μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται η
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και μέσα από διαδικασίες οι οποίες να αποκλείουν
τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών προς όφελος των μελών τους.
2. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η αυτονομία των ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ σε
σχέση με τη διαχείριση επενδύσεων ώστε να μην τίθεται θέμα διαρροής
πληροφοριών σε τρίτους.
3. Να τηρούνται οι κανόνες που διέπουν την άσκηση δικαιωμάτων μετοχών
και άλλων τίτλων.
4. Σύμφωνα με απόφαση 330/2.03.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι
εταιρείες πρέπει να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό και να διαφημίζονται με
τρόπο που δεν θα δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις. Ειδικότερα στο εξής οι
ΑΕΔΑΚ οφείλουν κατ' ελάχιστον να αναφέρουν στις διαφημιστικές καταχωρήσεις
που αφορούν αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων:
α)την επί τις εκατό ετήσια απόδοση του δωδεκάμηνου που λήγει την
τελευταία μέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου(31/12,
31/3, 30/6, 30/9)
β)τη σωρευτική επί τις εκατό απόδοση για την προηγούμενη τριετία
που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού
τριμήνου.
5. Οι ΑΕΔΑΚ και οι ΕΕΧ πρέπει να είναι οργανωμένες και στελεχωμένες
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα των συναλλαγών. Πρέπει να υπάρχουν
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που να εγγυώνται τη σωστή και αποτελεσματική
λειτουργία των εταιρειών.
6. Οι ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
ίση μεταχείριση των επενδυτών. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρξουν μηχανισμοί
που να παρέχουν στους μεριδιούχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα έγκυρη και
τακτική πληροφόρηση για την πορεία των επενδύσεών τους. Η τιμολογιακή πολιτική
πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων.
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7.

Η οργάνωση του δικτύου προώθησης και διανομής των αμοιβαίων

κεφαλαίων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα των
επενδυτών. Επιπλέον οι ΑΕΔΑΚ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την επιλογή και
την κατάρτιση των στελεχών τους.
Ειδικότερα σε σχέση με την έβδομη αρχή, η ΑΕΔΑΚ πρέπει να ελέγχει την
καταλληλότητα των φυσικών προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση και
προώθηση των Α/Κ με βάση τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον στοιχεία16:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
β) Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως
γ) Βιογραφικό σημείωμα
δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή γραμματικών γνώσεων όπου
πιστοποιείται κατ' ελάχιστον η αποφοίτηση από ίδρυμα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ε) Πιστοποίηση πωλητή αμοιβαίων κεφαλαίων που χορηγείτε με την
επιτυχή παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

7.5.6. Κώδικας δεοντολογίας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για
Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Ε.Ε.Χ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία με την ΕΘΕ κατέληξε σε
θέσπιση κανόνων που διέπουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των ΑΕΔΑΚ και
ΕΕΧ και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τη διαχείριση, όπως τα
μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι διαχειριστές. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν
ένα νέο Κώδικα Δεοντολογίας πιο ισχυρό από αυτόν που θέσπισε η ΕΘΕ. Σκοπός
του κώδικα είναι η εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και η
προστασία των επενδυτών.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εστιάζεται στη
λειτουργία και συμπεριφορά κάθε μιας εταιρείας ξεχωριστά, σε αντίθεση με τον
Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΘΕ που εστιάζεται στις σχέσεις και συμπεριφορά των
μελών μεταξύ τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναπτύσσεται υπό τη μορφή Επτά
Αρχών συμπεριφοράς.
16Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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Κατά την πρώτη αρχή οι ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ θα πρέπει να διασφαλίσουν την
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς θεσπίζοντας διαδικασίες που αποκλείουν τη χρήση
εμπιστευτικών πληροφοριών για ίδιο όφελος των διαχειριστών είτε με την αγορά ή
πώληση μετοχών εταιρειών που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.
Η Δεύτερη Αρχή αφορά τη διασφάλιση της αυτονομίας της διαχείρισης
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ομίλου στον οποίο ανήκει το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η
αυτονομία αυτή είναι απαραίτητη για τη μη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε
τρίτους αλλά και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων κατά την άσκηση
καθηκόντων. Έτσι για παράδειγμα θεσπίζεται το ασυμβίβαστο του διαχειριστή και
των μελών των διοικητικών συμβουλίων να ανήκουν σε διοικητικά συμβούλια ή να
είναι εσωτερικοί ελεγκτές ΕΠΕΥ ή ασφαλιστικών εταιρειών. Οι εταιρείες θα πρέπει
να ενημερώνουν άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τα στοιχεία των ατόμων
που αναλαμβάνουν καθήκοντα διαχείρισης.
Η Τρίτη Αρχή θέτει τους όρους που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΑΕΔΑΚ
και ΕΕΧ για να ασκήσουν δικαιώματα μετοχικών και άλλων τίτλων. Για τις ΑΕΔΑΚ
και ΕΕΧ που κατέχουν τουλάχιστον το 4% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου
συνιστάται να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών εξασκώντας το
δικαίωμα ψήφου για το οποίο πρέπει πάντα να υπάρχει αιτιολόγηση. Επίσης στο
βαθμό που δεν χρησιμοποιούν καταχρηστικά το δικαίωμα μειοψηφίας, οι ΑΕΔΑΚ
και ΕΕΧ μπορούν να συμμαχούν με άλλους μετόχους εάν αυτό εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των επενδυτών.
Η Τέταρτη Αρχή αφορά το θεμιτό τρόπο με τον οποίο τα αμοιβαία κεφάλαια
διαφημίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους αποφεύγοντας παραπλανητικά
στοιχεία. Η Αρχή αυτή χρησιμοποιεί πολλά από τα στοιχεία της από 24.2.1998
Απόφαση 126 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία παύει να ισχύει.
Η Πέμπτη Αρχή αφορά την οργάνωση που θα πρέπει να αναπτύξουν οι
ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ ώστε να διασφαλίσουν την ορθότητα των συναλλαγών αλλά και
την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.
Κατά την Έκτη Αρχή θα πρέπει οι ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ να διασφαλίζουν ίση
μεταχείριση στους επενδυτές και να παρέχουν επαρκή και ακριβή πληροφόρηση ανά
τακτά χρονικά διαστήματα.
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Τέλος η Έβδομη Αρχή αφορά την οργάνωση του δικτύου διάθεσης μεριδίων
και πως αυτό διασφαλίζεται ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επενδυτών.
Οι ΑΕΔΑΚ φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τα άτομα που επιλέγουν και τις πράξεις
τους καθώς και τον τρόπο προώθησης των μεριδίων τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο
8. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια επενδύσεων στα
οποία μπορούν να συμμετέχουν διάφοροι επενδυτές με παρόμοιους επενδυτικούς
σκοπούς και ανοχή στον επενδυτικό κίνδυνο. Επειδή είναι συγκεκριμένες οι
επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, θεωρητικά κάθε
επενδυτής μπορεί να τα δημιουργήσει από μόνος του. Εν τούτοις, όπως προκύπτει
από τη ραγδαία ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων, η πλειοψηφία των επενδυτών
προτιμά να αγοράσει μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων από το να δημιουργεί δικά του
χαρτοφυλάκια.
Ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγεί τους επενδυτές στην αγορά
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η άγνοια σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και η
έλλειψη πληροφόρησης που αυτή συνεπάγεται. Αντίθετα, η αγορά μεριδίων
αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελεί μια απλή συναλλαγή που εξουσιοδοτεί τους
διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου να εφαρμόσουν τις επαγγελματικές τους
γνώσεις και την κρίση τους ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια από την επένδυση.
Οι επενδυτές που γνωρίζουν τις βασικές αρχές επένδυσης αντιμετωπίζουν
πρακτικά προβλήματα δημιουργίας χαρτοφυλακίου. Έτσι η έλλειψη ικανού ποσού
προς επένδυση μπορεί να αποτρέψει τον επενδυτή από τη δημιουργία ενός πλήρως
διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με αποτέλεσμα την έκθεση σε μη συστηματικό
κίνδυνο που όμως δεν προσφέρει καμία αποζημίωση. Αντίθετα με την αγορά λίγων
μόνο μεριδίων μικρής συνολικής αξίας ο επενδυτής αποκτά πολύ καλή
διαφοροποίηση.
Ένας άλλος λόγος που οι πληροφορημένοι επενδυτές προτιμούν τα αμοιβαία
κεφάλαια είναι το ελάχιστο κόστος απόκτησης των επενδύσεων. Αυτό συμβαίνει
διότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών ελαχιστοποιεί το
κόστος δημιουργίας και αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου στο επίπεδο ενός
αμοιβαίου κεφαλαίου αλλά όχι στο επίπεδο ενός μέσου επενδυτή. Η πληροφόρηση
που έχουν οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση με ένα επενδυτή είναι
61

πολύ μεγαλύτερη και μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί. Έτσι θεωρητικά τουλάχιστον οι
πληροφορημένοι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να επιτύχουν
καλύτερες αποδόσεις από το μέσο επενδυτή έχοντας εξασφαλίσει οικονομία
κλίμακας στο κόστος της πληροφόρησης.
Μια πολύ σημαντική παράμετρος για την επιτυχία μιας επένδυσης είναι η
ικανότητα ρευστοποίησης χωρίς κόστος πέραν του φυσιολογικού κόστους
συναλλαγών. Η αδυναμία ρευστοποίησης της επένδυσης σε ηθελημένο χρόνο
εγκυμονεί κινδύνους οριστικής ρευστοποίησης με επαχθείς όρους για τον επενδυτή.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συστηματικού κινδύνου της
επένδυσης που δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Το πρόβλημα αυτό της

ρευστοποίησης των επενδύσεων μεγιστοποιείται όταν οι επενδύσεις εστιάζονται σε
ρηχές αγορές και σε αξιόγραφα με μικρό όγκο συναλλαγών. Όμως ενώ η
διαπραγμάτευση αξιογράφων με μικρό όγκο συναλλαγών δεν βελτιώνεται όταν η
επένδυση γίνεται μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων, όσον αφορά το μεριδιούχο δεν
υφίσταται πρόβλημα ρευστοποίησης. Μπορεί εφόσον το επιθυμεί να επιστρέψει τα
μερίδιά του στο αμοιβαίο κεφάλαιο και να εισπράξει την τιμή εξαγοράς. Έτσι με
αυτόν τον τρόπο ο μεριδιούχος μοιράζεται μαζί με άλλους μεριδιούχους τον κίνδυνο
από την αδυναμία ρευστοποίησης των επενδύσεων.
Στα πλεονεκτήματα της κατανομής του κινδύνου ρευστότητας ανάμεσα σε
πολλούς επενδυτές μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων αναφέρεται το άρθρο του
Chordia (1996). Χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα με δύο επενδυτικές
επιλογές (έντοκο γραμμάτιο δημοσίου και μετοχές μιας εταιρείας), ο Chordia έδειξε
κάτι πολύ σημαντικό: η διαφοροποίηση με διαφορετικά αξιόγραφα που επιτυγχάνει
το αμοιβαίο κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τον κανόνα της εξαγοράς των μεριδίων
στην καθαρή τιμή του μεριδίου καταλήγει σε λιγότερο επενδυτικό κίνδυνο ροών για
κάθε μεριδιούχο από τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ως ατομικός επενδυτής χωρίς
ανάλογη μείωση στη μέση απόδοση της επένδυσης. Βέβαια στο παράδειγμα αυτό
δεν λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα κόστη συναλλαγών παρά μόνο το κόστος
ρευστοποίησης.
Η ουσία όμως του ανωτέρω ισχυρισμού δεν αλλάζει ακόμα και όταν ληφθεί
υπόψη το κόστος συναλλαγών. Τα πλεονεκτήματα που έχει ο μεριδιούχος από την
επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια είναι ότι το κόστος που δημιουργείται από μια
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εσπευσμένη ρευστοποίηση με επαχθείς όρους το μοιράζεται με ένα πλήθος άλλων
μεριδιούχων ενώ θα έπρεπε να το υποστεί αποκλειστικά μόνος του εάν επέλεγε να
δημιουργήσει ατομικό χαρτοφυλάκιο.
Η διαφοροποίηση αυτή του κινδύνου ρευστοποίησης προσθέτει αξία στην
επένδυση ενός επενδυτή μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων εφόσον υπάρχει πιθανότητα
απρόβλεπτης ανάγκης ρευστοποίησης. Ο επενδυτής δε θα χρειαζόταν να
διαφοροποιήσει τον κίνδυνο ρευστοποίησης εφόσον ήταν βέβαιος ότι παρόμοια
ανάγκη δεν θα παρουσιαζόταν. Έτσι θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει την απόδοσή
του επενδύοντας ακόμα και σε κινδυνοφόρα αξιόγραφα με μεγάλο κίνδυνο
ρευστότητας. Αντίθετα, αν ήταν απόλυτα βέβαιος για την ανάγκη ρευστοποίησης της
επένδυσης, τότε θα επέλεγε ακίνδυνα αξιόγραφα που δεν ενέχουν κίνδυνο αλλά ούτε
και κόστος ρευστοποίησης. Αυτού του είδους η επενδυτική συμπεριφορά
παρατηρείται στην πράξη από τους ατομικούς επενδυτές . Έτσι άτομα με
περιορισμένα διαθέσιμα που εξαρτώνται από μια σταθερή πηγή εισοδήματος
(σύνταξη,

μερίσματα,

τόκοι,

ενοίκια)

τοποθετούν

τα

χρήματά

τους

σε

αποταμιευτικού τύπου εργαλεία όπως είναι οι καταθέσεις σε τράπεζα και τα έντοκα
γραμμάτια δημοσίου. Αντίθετα άτομα που έχουν εξασφαλίσει τις βασικές τους
ανάγκες ενώ παράλληλα έχουν αποταμιεύσει ικανό ποσό χρημάτων για μελλοντικές
ανάγκες επενδύουν σε κινδυνοφόρα αξιόγραφα που ενέχουν μεγάλο κίνδυνο
ρευστότητας.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις συμπεριφοράς των ατομικών επενδυτών
επικρατεί η λογική μείωσης του κόστους με σκοπό την αύξηση της απόδοσης της
επένδυσης. Στο βαθμό που τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να μειώσουν το κόστος
ρευστότητας, τότε θα μπορέσουν να προσφέρουν ανώτερες επενδυτικές επιλογές
λαμβανομένων

υπόψη

των

άλλων

πλεονεκτημάτων

που

αναφέρθηκαν

προηγουμένως. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο βασικούς τρόπους: Πρώτον, με τη
δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών επένδυσης για ομάδες επενδυτών με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και δεύτερον, με την επιλογή ποσοστών κόστους
διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων ανά κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτοί οι
τρόποι μείωσης του κόστους ρευστότητας και διαφοροποίησης των αμοιβαίων
κεφαλαίων αναλύονται παρακάτω.
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8.1.

Τρόποι Διαφοροποίησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια, παρόλο που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο,
διαθέτουν διάφορα εργαλεία για να διαφοροποιούνται μεταξύ τους ώστε να
προσελκύουν νέα επενδυτικά κεφάλαια. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι: η
επιλογή της κατηγορίας επένδυσης στην οποία εστιάζονται τα κόστη διάθεσης και
εξαγοράς μεριδίου, το είδος της ασκούμενης διαχείρισης, οι κατηγορίες αμοιβαίων
κεφαλαίων, η επενδυτική συμπεριφορά των διαχειριστών, οι υπηρεσίες και τα έξοδα
προώθησης, και τέλος η επιτυχία ή αποδοτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Οι διαχειριστές έχουν ικανή ευελιξία να μεταβάλουν τις παραμέτρους
ορισμένων από αυτά τα εργαλεία, προσπαθώντας να προσελκύσουν επενδυτές χωρίς
να αποπέμψουν τους ήδη υπάρχοντες. Επειδή όμως υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης
των επενδυτών, οι επιβλέπουσες αρχές περιορίζουν αυτή την ευελιξία. Όταν οι
διαχειριστές έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες ελιγμού χωρίς επιτυχή αύξηση
του ενεργητικού τους μπορεί να αναγκασθούν να επιλέξουν την τελευταία επιλογή
αυτή της παύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η παύση ή το κλείσιμο του αμοιβαίου
κεφαλαίου καταλήγει σε ρευστοποίηση των επενδύσεων με πληρωμή της αξίας του
μεριδίου. Μπορεί όμως πιθανότατα να οδηγήσει σε συγχώνευση με κάποιο άλλο της
ίδιας εταιρείας ΑΕΔΑΚ που είναι επιτυχές και ομοιάζει κατά το δυνατόν στην
κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου που κλείνει.

8.2.

Κόστη Διάθεσης Και Εξαγοράς Μεριδίου

Ένα σημαντικό εργαλείο διαφοροποίησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από ένα
άλλο είναι το ποσοστό επί της καθαρής τιμής ενός μεριδίου που πρέπει να
καταβάλλει ο επενδυτής για να αποκτήσει το μερίδιο (κόστος διάθεσης), και το
ποσοστό παρακράτησης επί της καθαρής τιμής του μεριδίου όταν το μερίδιο
πωλείται στο αμοιβαίο κεφάλαιο (κόστος εξαγοράς). Υπάρχουν δύο βασικές απόψεις
για τη χρησιμότητα αυτή των ποσοστών καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο τα
χρησιμοποιούν οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων.

α) Αποτρεπτικός μηχανισμός ρευστοποίησης μεριδίων
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Η άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Chordia (1996) είναι ότι τα κόστη
διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων επιτρέπουν το διαχωρισμό επενδυτών σε αυτούς με
μεγάλη πιθανότητα να πουλήσουν τα μερίδιά τους και σε αυτούς με μικρή
πιθανότητα. Η ανάγκη διαχωρισμού αυτών των επενδυτών μεταξύ τους είναι διότι τα
αμοιβαία κεφάλαια και οι εναπομείναντες μεριδιούχοι επιβαρύνονται με επί πλέον
έξοδα από την εσπευσμένη ρευστοποίηση αξιόγραφων που γίνεται για να
εξασφαλισθούν τα απαραίτητα χρήματα για την εξαγορά των μεριδίων. Αυτά τα
έξοδα περιλαμβάνουν κόστη συναλλαγής, διαχειριστικά έξοδα, μείωση της τιμής
πώλησης σε μια ρηχή αγορά καθώς και απροσδόκητες κεφαλαιακές ζημιές και φόροι
από κεφαλαιακά κέρδη. Τα έξοδα αυτά δεν θα υπήρχαν είτε αν όλοι οι μεριδιούχοι
επέλεγαν να διατηρήσουν τα μερίδιά τους, είτε το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρούσε
ένα μέρος του ενεργητικού του σε μετρητά.
Για την αποφυγή αυτών των εξόδων στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να
απαγορευτεί στους μεριδιούχους να πωλούν τα μερίδιά τους ώστε να μην
πραγματοποιούνται επί πλέον και μη απαραίτητα έξοδα. Μια τέτοια εξέλιξη όμως
είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία των αμοιβαίων κεφαλαίων όπου οι μεριδιούχοι είναι
ελεύθεροι στις επενδυτικές τους επιλογές και στο χρόνο που επιλέγουν να τις
πραγματοποιήσουν. Επίσης μια τέτοια θέση αντιβαίνει τους ισχύοντες νόμους που
κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων και επομένως
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που
θα αποτρέπει τους επενδυτές από το να ρευστοποιούν τα μερίδιά τους. Αυτός ο
μηχανισμός θα είναι συνυφασμένος με ένα γνωστό και συγκριμένο κόστος που θα
επιβάλλεται στο μεριδιούχο που πωλεί τα μερίδιά του.
Τα επιβαλλόμενα κόστη θέτουν τον επενδυτή ενώπιον ενός διλήμματος όπου
πρέπει να αντισταθμίσει το κόστος της πρόωρης ανάληψης ή προπληρωμής με τα
οφέλη μιας εναλλακτικής δανειοδότησης. Χωρίς την επιβολή κάποιου κόστους οι
επενδυτές θα είχαν πλήρη ελευθερία κινήσεων με αποτέλεσμα την αδυναμία
πρόβλεψης της συμπεριφοράς τους εκ μέρους των επενδυτικών οργανισμών και την
εφαρμογή μιας συνεπούς επενδυτικής πολιτικής. Έτσι και τα αμοιβαία κεφάλαια ως
επενδυτικοί οργανισμοί για να προστατευτούν από τυχόν μεγάλη ρευστοποίηση των
μεριδίων τους έχουν δημιουργήσει το δικό τους αποτρεπτικό μηχανισμό: της
χρέωσης κόστους εξαγοράς. Με τη λογική της αντιστάθμισης (trade off) του
65

κόστους και των ωφελειών από την εξαγορά, το αμοιβαίο κεφάλαιο επηρεάζει τη
συμπεριφορά των μεριδιούχων του ώστε να αποδοθεί απερίσπαστα στην εφαρμογή
μιας συνεπούς επενδυτικής στρατηγικής. Είναι εύλογο ότι όσο πιο υψηλό είναι το
κόστος εξαγοράς τόσο μεγαλύτερη είναι και η αποτροπή εξαγοράς, και το
αντίστροφο.
Βέβαια όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος εξαγοράς τόσο λιγότερο ελκυστικό
είναι και το αμοιβαίο κεφάλαιο σε νέους μεριδιούχους. Αυτό όμως υποδεικνύει και
τη δυνατότητα διαχωρισμού των επενδυτών σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια με
διαφορετικά κόστη διάθεσης και εξαγοράς το καθένα. Η εταιρεία ΑΕΔΑΚ διαθέτει
μια ποικιλία αμοιβαίων κεφαλαίων με διαφορετικά κόστη και επενδυτικές επιλογές
και επιθυμεί τη διατήρηση των μεριδίων ώστε να εφαρμόσει την πολιτική της σε
κάθε ένα από αυτά.
Ο δεύτερος τρόπος αποφυγής των εξόδων που δημιουργούνται από μια
εσπευσμένη ρευστοποίηση αξιογράφων είναι η διατήρηση ενός μέρους του
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετρητά και άμεσα ρευστοποιήσιμα
στοιχεία του ενεργητικού. Έτσι πολύ γρήγορα και χωρίς κόστος ρευστοποίησης το
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη εξαγοράς μεριδίων.
Αυτός ο τρόπος όμως τοποθέτησης μέρους των χρημάτων σε στοιχεία του
ενεργητικού με μεγάλη ρευστότητα θυσιάζει ένα μέρος της δυνητικής απόδοσης που
θα μπορούσε να επιτύχει το αμοιβαίο κεφάλαιο. Παράλληλα το μέγεθος των
χρημάτων σε μετρητά θα επηρεάζεται από την εκάστοτε συμπεριφορά πώλησης των
μεριδίων. Έτσι μεγάλες πωλήσεις μεριδίων θα απαιτούν μεγάλα ποσά σε μετρητά.
Στην περίπτωση δε που υπάρχει αυξημένη πώληση μεριδίων μπορεί να απαιτηθούν
εσπευσμένες πωλήσεις αξιογράφων με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετων
εξόδων.
Έτσι η διατήρηση χρημάτων σε μετρητά δε μπορεί να αποτρέψει τη
δημιουργία επιπρόσθετων εξόδων παρά μόνο στην περίπτωση που το μέγεθος των
μετρητών είναι μεγάλο σε σχέση με τη συνολική αξία του ενεργητικού.. Ένας τρίτος
τρόπος αποτροπής ρευστοποίησης μεριδίων θα μπορούσε να αφορά αποκλειστικά
μόνον αυτούς τους μεριδιούχους που καταφεύγουν στην πώληση μεριδίων. Ένα
κόστος που θα ανταποκρίνεται στο μέσο κόστος ρευστοποίησης αξιογράφων θα
μπορούσε να απαιτηθεί να καταβάλλεται από τους εξερχόμενους ή και
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νεοεισερχόμενους μεριδιούχους στο αμοιβαίο κεφάλαιο για να αποζημιώσει τους
μεριδιούχους που παραμένουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο από τα επί πλέον έξοδα
ρευστοποίησης.
Τέλος, ο Chordia υποστηρίζει ότι οι ατομικοί επενδυτές προτιμούν να
επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια μόνον εφόσον τα κόστη διάθεσης και εξαγοράς δεν
είναι τόσο υψηλά ώστε να αντισταθμίζουν πλήρως τα οφέλη που έχουν από τη
διαφοροποίηση του κινδύνου, τα μειωμένα κόστη συναλλαγής, και από τον
καλύτερο μερισμό του κινδύνου ρευστότητας.

8.3.

Δείκτες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να γίνεται σε βάθος χρόνου
(τριετία) λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση, αλλά και τον κίνδυνο που αναλαμβάνει
ο επενδυτής. Οι ακόλουθοι δείκτες αποτελούν του κυριότερους δείκτες που πρέπει
να γνωρίζει ο επενδυτής κατά την επιλογή ενός Α/Κ.17

8.3.1. Τυπική απόκλιση
Δείκτης μέτρησης κινδύνου Α/Κ.Ο δείκτης μετράει την απόκλιση των
ημερήσιων μεταβολών της καθαρής τιμής του μεριδίου από τη μέση απόδοση για το
χρονικό διάστημα

1

έτους. Μεγάλη απόκλιση υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο.

Μεταξύ δύο αμοιβαίων με την ίδια απόδοση θεωρείται καλύτερο αυτό με τη
χαμηλότερη τυπική απόκλιση (κίνδυνο).

8.3.2. Sharpe ratio
Δείκτης Αποδοτικότητας Α/Κ. Μέσο μέτρησης της επιπλέον απόδοσης μιας
επένδυσης έναντι μιας επένδυσης με μηδενικό κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη και τον
κίνδυνο της επένδυσης αυτής. Ως επένδυση με μηδενικό κίνδυνο θεωρείται το
Ετήσιο Έντοκο Γραμμάτιο. Συγκριτικά, μεταξύ δύο αμοιβαίων με τον ίδιο ανά
μονάδα κίνδυνο, θεωρείται καλύτερο αυτό που εμφανίζει μεγαλύτερη απόδοση και
άρα τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας.

17 Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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8.3.3. Duration
Δείκτης μέτρησης ευαισθησίας Ομολογιακών Α/Κ. Σταθμικός μέσος όρος
της χρονικής διάρκειας ενός ομολογιακού χαρτοφυλακίου Α/Κ. Ο εν λόγω δείκτης
εκφράζεται σε έτη. Όσο υψηλότερο είναι το duration ενός χαρτοφυλακίου, π.χ. 8
έτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της αξίας του σε μια μεταβολή των
επιτοκίων.

8.3.4. Beta
Μέτρηση του βαθμού ευαισθησίας των μεταβολών της καθαρή τιμής του
μεριδίου έναντι μιας μεταβολής του δείκτη αναφοράς του Α/Κ στο αντίστοιχο
χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, έστω ότι το Beta του Α/Κ Value Index μετοχικό
εσωτερικού είναι 2 και ο δείκτης σύγκρισης είναι ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α.Α.
τότε: Εάν ο Γενικός Δείκτης μεταβληθεί ± 5% σε ένα μήνα η τιμή του Value
αναμένεται να μεταβληθεί το ίδιο χρονικό διάστημα: ±5% Χ ΒΕΤΑ= ± 10%.

8.3.5. VaR
Δείκτης

Μέτρησης

Κινδύνου:

Λαμβάνοντας

υπόψη

τις

ιστορικές

διακυμάνσεις του Α/Κ, υποδηλώνει σε χρηματικές μονάδες (Ευρώ, Δολάριο
ανάλογα με το νόμισμα αποτίμησης) τις μέγιστες απώλειες (για κάθε 100 μονάδες
επένδυσης) που μπορεί να εμφανίσει το ενεργητικό του Α/Κ για το 95% των
περιπτώσεων που τα χρηματιστήρια παρουσιάσουν απώλειες κατά τον επόμενο
μήνα.
Για παράδειγμα, VAR 6 στο Value σημαίνει ότι στο 95% των περιπτώσεων
που το χρηματιστήριο θα παρουσιάσει μεγάλες απώλειες, η μέγιστη ζημιά για κάθε
100 Ευρώ τοποθετημένα στο Α/Κ αναμένεται να είναι 6 Ευρώ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο
9. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
9.1.

Αποδοτικότητα

Η αποδοτικότητα, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, αποτελεί το
σημαντικότερο στοιχείο μέτρησης της ικανότητας των διαχειριστών να επιλέγουν τις
πλέον κατάλληλες επενδύσεις και να επιφέρουν τις απαιτούμενες αλλαγές στο
χαρτοφυλάκιο ώστε οι όποιες μεταβολές στις αγορές να αντιμετωπίζονται άμεσα και
με επιτυχία. Η επιτυχία αυτή συνοψίζεται σε μια χαρακτηριστική μεταβλητή: την
απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η απόδοση αυτή είναι συγκρίσιμη με τις
αποδόσεις των άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και
οδηγεί σε μια σειρά κατάταξης που αποτελεί και την έσχατη αξιολόγηση των
διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων.
Από την πλευρά των επενδυτών, η σειρά κατάταξης είναι σημαντική για να
διαπιστώσει εάν οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχει επιλέξει κάνουν
καλή ή κακή διαχείριση. Ακόμη πιο σημαντικό όμως το μέγεθος της απόδοσης, μια
και αυτή είναι που απολήγει στον επενδυτή. Εάν διαπιστώσει ο επενδυτής ότι το
κόστος ευκαιρίας είναι μικρότερο της απόδοσης, η επένδυση θεωρείται επιτυχημένη.
Αν αντίθετα η απόδοση υπολείπεται αρκετά από το κόστος ευκαιρίας τότε
χαρακτηρίζεται αποτυχημένη και μπορούν να γίνουν ενέργειες για την ρευστοποίησή
της και αναζήτηση άλλης περισσότερο υποσχόμενης επενδυτικής επιλογής.
Για να γίνει βέβαια καλύτερη σύγκριση, θα πρέπει θα πρέπει να υπολογισθεί,
πέραν της απόδοσης, και μια δεύτερη παράμετρος, αυτή του κινδύνου της απόδοσης.
Επειδή κατά τη βασική αρχή της χρηματοοικονομικής, οι επενδύσεις που έχουν
μεγάλο κίνδυνο πρέπει να προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις από τις επενδύσεις με
μικρότερο κίνδυνο, η μέτρηση του κινδύνου είναι απαραίτητο να συνοδεύει την
απόδοση επί της οποίας υπολογίζεται, ώστε να αξιολογηθεί η επιτυχία της ανάλογα.
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9.2.

Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, αποδίδει ωφέλεια
στον επενδυτή, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει και ζημιά. Ο νόμος επιβάλλει στις
Εταιρείες Διαχείρισης να προειδοποιούν τους μεριδιούχους με τα πάσης φύσης
έντυπα, τις ανακοινώσεις και της διαφημίσεις τους ότι «οι επενδύσεις στα Αμοιβαία
Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν
εγγυώνται τις μελλοντικές». Πάντως, ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε Αμοιβαίο
Κεφάλαιο ταιριάζει σε ορισμένες κατηγορίες επενδυτών και ότι ο κάθε επενδυτής
λαμβάνει ωφέλεια ή απόδοση ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να
αναλάβει. Κανόνας είναι επίσης ότι κάθε κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι
χρήσιμη όταν συνδυάζεται και με τον επενδυτικό ορίζοντα του κάθε επενδυτή.
Οι τοποθετήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υλοποιούνται στα πλαίσια που
θέτει ο νόμος 3283/2004, καθώς και ο επενδυτικός σκοπός, η επενδυτική πολιτική
και οι επενδυτικοί περιορισμοί, όπως αυτοί πρέπει να αναγράφονται στους
Κανονισμούς τους. Η μελλοντική απόδοση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου όμως, δεν
μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων, διότι η πορεία των αγορών στις οποίες
απευθύνεται κατά κύριο λόγο ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι επίσης αδύνατο να
εκτιμηθεί επακριβώς εκ των προτέρων. Έτσι, η αξία της επένδυσης του ενεργητικού
κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξομειωθεί, αφού εξαρτάται τόσο από τα
χαρακτηριστικά των αγορών, όσο και από τις τρέχουσες συγκυρίες όπου εκάστοτε
παρουσιάζονται και κατ' επέκταση τις ανάλογες διακυμάνσεις που αυτές εμφανίζουν.
Γενικά, μια επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια υπόκειται σε διαφορετικά είδη
κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους, με αποτέλεσμα η απόδοση κάθε Αμοιβαίου
Κεφαλαίου να είναι ανάλογη του βαθμού κινδύνου.
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι18:
α) κίνδυνος αγοράς: Ο κίνδυνος υποχώρησης του επιπέδου των τιμών της
αγοράς συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου
κεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασμός της τιμής των μεριδίων του αμοιβαίου
κεφαλαίου. Ο κίνδυνος της αγοράς είναι αυξημένος στα Μετοχικά Αμοιβαία
Κεφάλαια, σε σχέση με τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, ενώ είναι
18 Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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περιορισμένος στα Μικτά και ακόμη περισσότερο περιορισμένος στα Αμοιβαία
Κεφάλαια διαχείρισης Διαθεσίμων.
β) πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος που προέρχεται από την αδυναμία
εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους ενός εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει
επενδύσει το αμοιβαίο κεφάλαιο ή ενός αντισυμβαλλόμενου κατά τη διενέργεια
συναλλαγών για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Με δεδομένη τη
πιστοληπτική αξιολόγηση των συναλλασσόμενων με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και των
εκδοτών κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αυτός ο
κίνδυνος είναι περιορισμένος.
γ) κίνδυνος διακανονισμού: ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ομαλά ο
διακανονισμός

συναλλαγών

επί

χρηματοπιστωτικών

μέσων

ειδικά

αν

ο

αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε
εκπλήρωσης της υποχρέωσης του για την εκκαθάριση συναλλαγών. Αυτός ο
κίνδυνος είναι επίσης περιορισμένος, λόγω του καθεστώτος εκκαθάρισης που διέπει
τις συναλλαγές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με αντικείμενο κινητές αξίες, οι οποίες
είναι διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά, υποκείμενη σε εποπτεία. Εάν το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύσει σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος, αν και η κάθε Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνήθως
διασφαλίζει ότι συναλλάσσεται με πρόσωπα υψηλής φερεγγυότητας.
δ) κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων
του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιμή. Αυτός ο
κίνδυνος είναι μειωμένος, διότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν, κατά κύριο λόγο,
σε τίτλους που ανταποκρίνονται σε κριτήρια αυξημένης εμπορευσιμότητας.
ε) συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος επηρεασμού αποτίμησης των
στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω της διακύμανσης των
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτή η μορφή κινδύνου, υφίσταται σε Αμοιβαία
Κεφάλαια που επενδύουν σε αγορές εκτός Ευρωζώνης ή σε αγορές συναλλάγματος.
στ) κίνδυνος θεματοφυλακής:

ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του

ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω πράξεων ή παραλείψεων του
θεματοφύλακα ή ακόμα και λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή
κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί μέρους στοιχείων του
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ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. Αυτός ο κίνδυνος
είναι μηδαμινός, επειδή ο θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπόκειται σε
κανόνες αυστηρής εποπτείας και επιλέγει τους υπο-θεματοφύλακες με βάση
ανάλογα κριτήρια.
ζ) κίνδυνος διασποράς: ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισμένη
διασπορά των στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης
μειωμένος, διότι η διαχειριστική πολιτική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε
κριτήρια διασποράς του χαρτοφυλακίου του, σύμφωνα και με την υφιστάμενη
νομοθεσία και τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η κάθε Εταιρεία.
η) κίνδυνος απόδοσης: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με την διακύμανση της
απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συνδυασμό
με την τυχόν παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυμα. Αυτός ο κίνδυνος είναι αυξημένος στα
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια αλλά μικρότερος στα Ομολογιακά και στα Μικτά
Αμοιβαία Κεφάλαια. Αυτός ο κίνδυνος είναι ακόμα μικρότερος όταν πρόκειται για
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων.
θ) κίνδυνος μείωσης ενεργητικού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με την
μείωση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακύρωσης
μεριδίων του είτε λόγω της διανομής μεριδίων του η αξία των οποίων είναι
μεγαλύτερη από τα κέρδη που έχει επιτύχει κατά την διάρκεια της διαχειριστικής
χρήσης. Αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, από μόνο τον χαρακτήρα του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου ως οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου.
ι) κίνδυνος πληθωρισμού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με την μείωση της
απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης υπαρκτός για κάθε
επενδυτικό προϊόν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις σε
Αμοιβαία Κεφάλαια.
ια) κίνδυνος κράτους: ο κίνδυνος ο οποίος παρουσιάζεται από το θεσμικό και
το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύεται το ενεργητικό ενός
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
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ιβ) κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: αυτή η μορφή κινδύνου αφορά την
αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου κατά τη
διάρκεια των συναλλαγών.

9.3.

Τα έξοδα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η αποδοτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων στην οποία αναφέρονται οι
περισσότερες εργασίες για τα αμοιβαία κεφάλαια, πέραν της ικανότητας των
διαχειριστών, σχετίζεται άμεσα με τα έξοδα που δημιουργεί η λειτουργία και η
διαχείρισή της επένδυσης αυτής. Για μια δεδομένη μικτή απόδοση που έχει επιτύχει
το αμοιβαίο κεφάλαιο από την επενδυτική επιλογή, η καθαρή απόδοση στους
επενδυτές είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερα είναι τα διαχειριστικά και
λειτουργικά έξοδα. Στο βαθμό που η αγορά είναι ανταγωνιστική και οι επενδυτές
καλά πληροφορημένοι, τα έξοδα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δε θα πρέπει να είναι
σημαντικά διαφορετικά από ένα άλλο, αναλογικά με το μέγεθος αλλά και της
υπηρεσίες που προσφέρει. Διαφορετικά, η αποδοτικότητά του θα ήταν χαμηλότερη
από ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο με αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση της
ελκυστικότητας και του ενεργητικού19

9.3.1. Έξοδα και αποδοτικότητα
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το μέγεθος των εξόδων που
πραγματοποιούνται σε μια διαχειριστική χρήση με δεδομένες όλες τις άλλες
μεταβλητές επηρεάζει αρνητικά την απόδοση που καταλήγει στο μεριδιούχο και
κατά συνέπεια την αποδοτικότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου. Είναι γεγονός ότι η
καλή αποδοτικότητα συνδυάζεται με χαμηλά ποσοστά εξόδων καθώς και ότι η
αρνητική σχέση μεταξύ εξόδων και αποδοτικότητας δεν είναι απλά περιγραφική της
ισχύουσας κατάστασης αλλά και σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος.
Πολλές φορές, σύμφωνα με έρευνες, η επαναληπτικότητα που παρατηρείται
στις αποδόσεις κάποιων αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται εν μέρει στη διατήρηση
των εξόδων στα ίδια επίπεδα από την μια περίοδο στην άλλη. Έτσι, τα αμοιβαία

19Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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κεφάλαια με μικρά έξοδα οδηγούνται ευκολότερα σε υψηλές θέσεις κατάταξης της
αποδοτικότητας απ' ότι αμοιβαία κεφάλαια με υπερμεγέθη έξοδα.

9.3.2. Έξοδα και μέγεθος ενεργητικού
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το ύψος των εξόδων κάποιου
αμοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από το ύψος του ενεργητικού του. Έτσι, πέρα από
το γεγονός ότι μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια έχουν μεγαλύτερο κόστος διαχείρισης,
χρειάζονται επίσης να καλύψουν μεγαλύτερο φάσμα εταιρειών στην αγορά με
αναφορές και αναλύσεις απ' ότι μικρότερα αμοιβαία κεφάλαια. Όμως, μεγάλα
αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας καθώς το κόστος
ανάλυσης μιας μετοχής κατανέμεται σε μεγαλύτερο αριθμό μεριδίων απ' ότι στα
μικρότερα αμοιβαία κεφάλαια. Η οικονομία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συμβάλλει
στην αύξηση των αποδόσεων των μεγάλων αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτέλεσμα να
υπάρχει θετική σχέση μεταξύ αποδοτικότητας και ενεργητικού.

9.3.3. Έξοδα και ωφέλεια των μεριδιούχων
Γενικά,

η

κεφαλαιαγορά

αποτελείται

από

πληροφορημένους

και

απληροφόρητους επενδυτές. Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών έγκειται στο
γεγονός ότι οι μεν έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες που δεν έχουν οι δε, όσο και
στο γεγονός ότι οι πρώτοι αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν αναμένεται να
επιτύχουν μεγαλύτερες αποδόσεις από τους δεύτερους. Όμως, σε μια ελεύθερη και
αποτελεσματική αγορά, η διαφορά στην απόδοση θα πρέπει να ισούται με το κόστος
που απαιτείται για την απόκτηση της πληροφορίας. Μια αγορά με αυτά τα
χαρακτηριστικά, κοστολογεί την πληροφόρηση όσο με την απόδοση από την
αξιοποίηση της.
Η ύπαρξη των δύο κατηγοριών επενδυτών που αναφέρθηκαν προηγουμένως,
είναι ανάλογη της ύπαρξης αμοιβαίων κεφαλαίων που ακολουθούν παθητική
διαχείριση και αυτών που ακολουθούν ενεργητική διαχείριση. Τα αμοιβαία
κεφάλαια με παθητική διαχείριση δεν έχουν την ανάγκη να δαπανήσουν πόρους για
τη συλλογή πληροφοριών ή για την εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών ή για την
απόκτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα έξοδά τους λοιπόν θα περιορίζονται σε
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απλά διοικητικά έξοδα.

Αντίθετα, τα αμοιβαία κεφάλαια

με ενεργητικό

προσανατολισμό θα περιλαμβάνουν στα έξοδά τους διαχειριστικά έξοδα καθώς θα
απασχολούν έμπειρους διαχειριστές ή θα ζητήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Βέβαια, η λογική ανάληψης των διαχειριστικών εξόδων είναι ότι
δημιουργούν τις προϋποθέσεις επί πλέον αποδόσεων. Εάν όμως οι αποδόσεις αυτές
δεν καλύπτουν τα επί πλέον έξοδα, τότε γίνεται σαφές ότι γίνεται σπατάλη πόρων
εφόσον οι μεριδιούχοι θα είχαν καλύτερες αποδόσεις αν το κεφάλαιο ακολουθούσε
παθητική πολιτική.

75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο
10.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
10.1. Πλεονεκτήματα αμοιβαίων κεφαλαίων
Το σημαντικότερο από όλα τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων
έγκειται στο γεγονός ότι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται από μια
ανώνυμη εξειδικευμένη εταιρεία, με αποκλειστικό της σκοπό την διαχείριση των
αμοιβαίων κεφαλαίων. Είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι οι διαδικασίες επένδυσης
είναι εξαιρετικά απλές και ταχείς. Η επένδυση σε αμοιβαίο κεφάλαιο δίνει την
δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης, καθώς η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται από τον νόμο να
προβεί στην εξαγορά των μεριδίων που επιθυμεί να ρευστοποιήσει ο επενδυτής.
Οι τίτλοι των μεριδίων, στην συνέχεια, μπορούν να δοθούν ως ενέχυρο για
την λήψη δανείου ή να κληρονομηθούν και να μεταβιβαστούν μεταξύ συζύγων ή
συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή. Επιπλέον, παρέχεται η
ευχέρεια στους μεριδιούχους να ανταλλάξουν τα μερίδια τους με μετοχές και
χρεόγραφα που κυκλοφορούν στο Χρηματιστήριο Αξιών. Στην περίπτωση των
αμοιβαίων κεφαλαίων, λόγω του πλήθους των επιμέρους κατηγοριών τίτλων που
επενδύονται τα διαθέσιμα τους, τόσο ο κίνδυνος της αγοράς (που προέρχεται από
μεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κ.α.) όσο
και οι κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου (συστηματικός και μη συστηματικός)
ελαχιστοποιούνται εξαιτίας της μεγάλης διασποράς και του υψηλού ενεργητικού των
αμοιβαίων κεφαλαίων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδυτές που προτιμούν
να επανεπενδύσουν τα μερίσματα που τους αναλογούν αντί να τα εισπράξουν, δεν
καταβάλλουν εκ νέου προμήθεια αλλά η επανεπένδυση πραγματοποιείται στην
καθαρή τιμή του μεριδίου, όπως αυτή έχει κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής
του μερίσματος.
Συν τοις άλλοις, τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν στους επενδυτές την
δυνατότητα να επενδύσουν σε οποιαδήποτε αγορά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε
20 Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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τοποθετήσεις χαμηλού ή υψηλού κινδύνου. Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν την
δυνατότητα στον επενδυτή να συμμετάσχει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο
με ένα σχετικό μικρό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που επέλεγε να επενδύσει
μεμονωμένα, τότε η επίτευξη διασποράς στο χαρτοφυλάκιο του, θα απαιτούσε αγορά
πολλών διαφορετικών τίτλων και συνεπώς σημαντικό ύψος κεφαλαίου. Επιπλέον, τα
κεφάλαια των επενδυτών, ανεξαρτήτως ύψους, αποκτούν την διαπραγματευτική
δύναμη του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σε θέση να πετύχει πιο ευνοϊκούς όρους στην
αγορά και πώληση αξιόγραφων, αλλά και στην τοποθέτηση κεφαλαίων στις αγορές
χρήματος και κεφαλαίου, σε σύγκριση με τους μεμονωμένους επενδυτές. Ο
επενδυτής έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της επένδυσης του
εύκολα, καθώς η αποτίμηση της περιουσία του είναι καθημερινή και οι τιμές των
μεριδίων δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο. Η νομοθεσία ορίζει αυστηρά τις
υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης και θέτει σαφείς όρους στον τρόπο που τα
αμοιβαία κεφάλαια τοποθετούν τα χρήματα των επενδυτών. Ολοκληρώνοντας,
εξασφαλίζονται η διασφάλιση και η φύλαξη της περιουσίας του αμοιβαίου
κεφαλαίου από τον θεματοφύλακα, ενώ οι δραστηριότητες των εταιρειών
διαχείρισης ελέγχονται από τα αρμόδια ελεγκτικά και εποπτικά όργανα.

10.2. Μειονεκτήματα αμοιβαίων κεφαλαίων
Τα αμοιβαία κεφάλαια όπως είναι λογικό δεν έχουν μόνο πλεονεκτήματα,
αλλά και έναν αριθμό μειονεκτημάτων. Ένα μειονέκτημα είναι η ύπαρξη κόστους
κατά την είσοδο αλλά και κατά την αποχώρηση από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Για να
συμμετέχεις δηλαδή σε μια τέτοια επένδυση αγοράζεις τίτλους στους οποίους μαζί
με την καθαρή τιμή του μεριδίου πληρώνεις μια προμήθεια. Η προμήθεια αυτή
ονομάζεται προμήθεια διάθεσης. Και κατά την έξοδο από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο
υπάρχει το κατάλληλο αντίτιμο για τον επενδυτή, αφού αναγκάζεται να πληρώσει
μια αντίστοιχη προμήθεια που ονομάζεται προμήθεια εξαγοράς. Έτσι λοιπόν
αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει κάποιο κόστος για να συμμετέχεις σε ένα αμοιβαίο
κεφάλαιο.
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Επίσης, ένα άλλο μειονέκτημα είναι η δυσκολία που συναντά ο μελλοντικός
επενδυτής στην επιλογή του κατάλληλου αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει του
επενδυτικού του προφίλ. Η δυσκολία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένας
μεγάλος αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που μοιάζουν μεταξύ τους. Οι διαφορές
είναι μικρές αλλά ουσιώδεις. Έτσι μια λάθος επιλογή μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα
αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούσε ο πελάτης από την επένδυση.21
Ακόμη, η διαχείριση των χρημάτων του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται
αποκλειστικά από την εταιρεία διαχείρισης του και με την βοήθεια επενδυτικών
συμβούλων. Έτσι, οι μέτοχοι δεν μπορούν να παρέμβουν στην διαχείριση του
χαρτοφυλακίου. Δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν οι μέτοχοι τις επενδυτικές
στρατηγικές παρόλο που ένα μέρος του κεφαλαίου τους ανήκει.
Τέλος, τα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν μεγάλη διασπορά
κινδύνου και αυτό επιτυγχάνεται με πληθώρα των επενδύσεων που χρησιμοποιούν.
Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα η επένδυση να αποδίδει μακρόχρονα όσο και η
χρηματιστηριακή αγορά.

21 Περράτης Σ. Παύλος, «Αμοιβαία Κεφάλαια», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ο
11.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
11.1. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ελληνική Αγορά
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του
Διοικητή της Ελλάδος για το 2008 στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός των ΑΕΔΑΚ
στην χώρα μας ξεπερνά τις 30. Ο συνολικός αριθμός των υπό διαχείριση αμοιβαίων
κεφαλαίων είναι 272. Η διάρθρωση του επενδυτικού σκοπού των αμοιβαίων
κεφαλαίων στο τέλος του 2008 περιλάμβανε 30 α/κ διαχείρισης διαθεσίμων, 66
ομολογιακά α/κ, 107 μετοχικά α/κ, 46 μικτά α/κ και 23 α/κ που επενδύουν σε άλλα
α/κ (funds of funds). (Τράπεζα της Ελλάδος)

11.2. Ενεργητικό Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα
Το καθαρό ενεργητικό των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ίσο με
23,910 εκ € το οποίο αντιστοιχεί στο 0,4% της ευρωπαϊκής αγοράς ενώ έχει
παρουσιάσει κάμψη της τάξης του 14,5% σε σχέση με το περασμένο έτος, έναντι
αύξησης 10,5% της συνολικής αξίας του ενεργητικού των ευρωπαϊκών αμοιβαίων
κεφαλαίων. Αυτή η μείωση του καθαρού ενεργητικού των ελληνικών αμοιβαίων
κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στην συρρίκνωση κατά 7,36 δις € της αξίας του
ενεργητικού των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, εξαιτίας της ανόδου των
βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επηρέασε αρνητικά τις
τιμές των ομολόγων. Αντίθετα, η αύξηση της αξίας του ενεργητικού των
ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αξίας του
ενεργητικού των funds of funds και των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων.
Για το 2008 στην Ελλάδα, τα ετήσια στοιχεία ανά κατηγορία αμοιβαίων
κεφαλαίων έχουν ως εξής: η αξία του ενεργητικού των μετοχικών α/κ σημείωσε
αύξηση κατά 5,96%, η οποία οφείλεται στην άνοδο των μετοχικών αποτιμήσεων. Η
αξία του ενεργητικού των μικτών α/κ κατά το περασμένο έτος σημείωσε μείωση
κατά 22,25%, οφειλόμενη κυρίως στην εκροή κεφαλαίων. Η αξία ενεργητικού των
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α/κ διαχείρισης διαθεσίμων εξωτερικού αυξήθηκε κατά 97,26%, ενώ για αυτά του
εσωτερικού υπήρχε μείωση της τάξεως του 47,16%. Η αξία του ενεργητικού των
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια (funds of funds)
σημείωσε ιδιαίτερη αύξηση κατά 264,47%, οφειλόμενη κυρίως σε σημαντικές
εισροές κεφαλαίων με μεγαλύτερη αυτή των μικτών funds of funds.

11.3. Διάρθρωση ελληνικής αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Το 2008, η διάρθρωση της ελληνικής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων
παρουσίασε τις ακόλουθες αλλαγές: το μερίδιο αγοράς των ομολογιακών α/κ
μειώθηκε στο 26% έναντι 48,59% το 2007, ενώ το μερίδιο αγοράς των επιμέρους
κατηγοριών ομολογιακών α/κ δεν εμφάνισε σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το
2007. Το μερίδιο αγοράς των funds of funds αυξήθηκε στο 12,37% έναντι 2,9% το
2007. Ομοίως, το μερίδιο αγοράς των μετοχικών α/κ αυξήθηκε στο 26,56% έναντι
21,45% το 2007. Το μερίδιο αγοράς των μικτών α/κ ήταν 10,42% στο τέλος του
2008 έναντι 9,39% του 2007, ενώ το μερίδιο αγοράς των α/κ διαχείρισης διαθεσίμων
αυξήθηκε στο 24,65% έναντι 17,67% το 2007.

μετοχικά 26,56%

Διάγραμμα 1 - Τα Α/Κ στην Ελληνική Αγορά

11.4. Συσχέτιση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων-Γενικού
Δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συσχετίζοντας το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων με τον
Γενικό Δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΓΔΧΑΑ), παρατηρείται ότι το 2008
η συνολική Αξία του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων σημείωσε μείωση
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έναντι αύξησης του χρηματιστηριακού δείκτη. Αυτή η μείωση οφείλεται στην εκροή
κεφαλαίων, που παρατηρήθηκε στα ομολογιακά α/κ, στα α/κ διαχείρισης διαθεσίμων
εσωτερικού και στα μετοχικά α/κ εσωτερικού.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν προσελκύσει δισεκατομμύρια σε νέα κεφάλαια,
καθώς η ραγδαία πτώση των επιτοκίων ωθεί το επενδυτικό κοινό στην αναζήτηση
πιο ανταγωνιστικών λύσεων για τις αποταμιεύσεις του. Τα αμοιβαία κεφάλαια
επενδύουν σε ποικιλία αξιόγραφων, όπως μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους
διαφόρων χαρακτηριστικών. Το μυστικό της επιτυχίας των αμοιβαίων κεφαλαίων
είναι η διαφοροποίηση του κινδύνου μέσα από την δημιουργία χαρτοφυλακίου
τίτλων, όπου οι αρνητικές αποδόσεις ορισμένων τίτλων αντισταθμίζονται από τις
θετικές αποδόσεις άλλων τίτλων.
Γι' αυτό, θεωρείται σκόπιμο, οι τίτλοι που συμμετέχουν στην σύνθεση ενός
χαρτοφυλακίου

να

έχουν

αρνητική

συσχέτιση

μεταξύ

τους,

ώστε

η

χρηματοοικονομική συμπεριφορά των τίτλων και η αντίδραση τους στα διάφορα
οικονομικά δρώμενα να μην εμφανίζουν την ίδια ταυτόχρονα (θετική ή αρνητική)
πορεία, αλλά να δημιουργούνται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για την
αντιστάθμιση του ενός από το άλλο. Ανάμεσα στα άλλα θετικά των αμοιβαίων
κεφαλαίων συγκαταλέγονται η επαγγελματική διαχείριση, οι οικονομίες κλίμακας, η
απλότητα της μορφής τους, η ρευστότητα κ.τ.λ.
Ανάμεσα στα αρνητικά των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η πιθανή υπέρδιαφοροποίηση, οι φορολογικές επιπτώσεις, στην χρηματοοικονομική κατάσταση
του επενδυτή, η μη εγγυημένη απόδοση κ.τ.λ. Τα αμοιβαία μπορούν να
ταξινομηθούν με βάση το επενδυτικό στοιχείο του ενεργητικού, την επενδυτική
στρατηγική, την γεωγραφική περιοχή, κτλ, ενώ η μεγάλη ποικιλία τους μπορεί να
καλύψει τις διάφορες και ποικιλόμορφες ανάγκες των επενδυτών.
Η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων γνωρίζει τα τελευταία χρόνια
ιδιαίτερη άνθιση και ανάπτυξη. Την τελευταία πενταετία, η ελληνική αγορά
αμοιβαίων κεφαλαίων χαρακτηρίζεται από διεθνοποίηση των επενδύσεων, και
συγκεκριμένα από σημαντική στροφή προς τα αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού.
Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελεί περίπου
το 50% του συνολικού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα έναντι
15% πριν από 5 χρόνια.
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