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Π Ρ Ο Λ Ο ΓΟ Σ
Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια σχετικά πρό
σφατη έννοια στον ελληνικό χώρο των επενδύσεων. Ο θε
σμός των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα έχει ιστορία
αρκετών ετών, πρόσφατα όμως αυξήθηκαν σε αριθμό και
προσέλκυσαν το ενδιάφερον του ευρύτερου κοινού.
Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε το νόη
μα και την λειτουργία του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων
και να περιγράφουμε την λειτουργία των αξιόγραφων που
συμπεριλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αυτών.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ιστορική ανα
δρομή του θεσμού των εταιριών επενδύσεων, στην διεθνή
αγορά και πως ταξινομούνται αυτές βάσει διαφόρων κριτη
ρίων.
Στο δεύτερο κεφαλαίο αναλύουμε την έννοια του αμοιβαίου
κεφαλαίου.
Στο τρίτο παραθέτουμε τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων
κεφαλαίων και γενικότερα πια πλεονεκτήματα θα έχει μια
επένδυση στα αμοιβαία κεφάλαια.
Στο τέταρτο αναφερόμαστε στσ χρηματιστήρισ αξιών Αθηνών.
Και στα πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτουμε πια
αμοιβαία κεφάλαια είναι στην Ελληνική αγορά.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο

Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ ΙΟ Υ ΚΑΙ
Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ

1.1.1

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η

Ο Θεσμός των Εταιριών Επενδύσεων έκανε την εμφάνι
σή του στην πατρίδα της ελευθερίας οικονομίας τις Η Π A στις
αρχές του εικοστού αιώνα.
Επί σειρά ετών οι Εταιρίες Επενδύσεων δεν γνώρισαν ιδαίτερη αποδοχή από το ευρύ επενδυτικό κοιν/ό, γεγονός στο
οποίο συνέτεινε και οικονομική κρίση του 1992, κατά την
διάρκεια όμως των επομένων δεκαετιών, ο θεσμός σημείωσε
ραγδαία ανάπτυξη.{1}
Αυτή η ανάπτυξη αποδόθηκε στην εντυπωσιακή ανάκαμψη
της αμερικανικής οικονομίας καθώς και στην ενίσχυση του
θεσμού, μέσω αυστηρών νομοθετικών πλαισίων, τα οποία
προσέδωσαν κύρος εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στις Εταιρίες
Επενδύσεων.
Επίσης η ανάπτυξη της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς και ο
συνεχής εμπλουτισμός της με νέα χρηματοοικονομικά εργα
λεία, διεύρυνε το φάσμα των επενδυτικών επιλογών σε τέ
τοιο βαθμό, ώστε η αξιολόγηση των επενδύσεων να καθιστά
περισσότερο δύσκολη και πολύπλοκη για τον μεμονωμένο,
επενδυτή. {2}.
{1}ΑΜ0ΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ:ΓΈΩΡΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΈΩΡΠΟΣ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ<ΣΠΙΛ ΙΑ Σ> 1992
{2}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΛΕΒΑ. ΑΘΗΝΑ 1989

Κατ' αυτό το τρόπο παρουσιάστηκε σταδιακά μια στροφή
του μεμονωμένου επενδυτή προς αναζήτηση υπηρεσιών εξειδικευμένης επαγγελματικής διαχείρισης.
Αυτή την υπεύθυνη και επαγγελματική διαχείριση προσέφεραν οι ειδικοί αναλυτές των Εταιριών Επενδύσεων.{3}

1. 1.2

Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

Τ Η Σ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ Ε Π Ε Ν Δ Υ ΣΕ Ω Ν

Μία Εταιρία Επενδύσεων αποτελεί ένα σύνολο περιου
σίας το οποίο ανήκει σε πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα.
Αυτό το σύνολο της περιουσίας επενδύεται από τους ειδι
κούς της Εταιρείας Επενδύσεων σε διάφορα αξιόγραφα
όπως μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά εργα
λεία.
Ο κάθε επενδυτής ανάλογα με το ποσό της συμμετοχής
του στο σύνολο της περιουσίας κατέχει ανάλογα ποσοστό
στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας Επενδύσεων, ως αποτέλε
σμα της ανόδου των τιμών των μετοχών και των εσόδων
από τους τόκους και μερίσματα, αυξάνει ανάλογα και η
αξία της συμμετοχής του κάθε επενδυτή.{4}

1 .1 .3 .

ΜΟΡΦΕΣ

ΤΩ Ν

Ε Τ Α ΙΡ ΙΩ Ν

Ε Π Ε Ν Δ Υ ΣΕ Ω Ν

Με την ανάπτυξη του θεσμού, οι εταιρίες Επενδύσεων
άρχισαν να διαφοροποιούνται επιδιώκοντας να προσφέρουν
ποικιλία επενδυτικών επιλογών στο κοινό.

{3}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΣΠΙΛΙΑΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 1989,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΛΕΒΑ.
{4}ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:ΕΤΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1993
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To παράδειγμα των Η Π Α ακολούθησαν και άλλες χώ
ρες όπως η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και άλλες, ευρωπαϊκές
και μη χώρες.
Σε μια προσπάθεια ταξινόμησης των διάφορων μορφών Εταίριών Επενδύσεων οι οποίες υφίστανται σήμερα διεθνώς, θα
τις διακρίνουμε κατ' αρχήν σε δύο βασικές κατηγορίες:{5}
Α.Εταιρίες Επενδύσεων ανοιχτού τύπου<ορθη-endfunds>.
Β.Εταιρίες Επενδύσεων κλειστού τύπου <closed-andfunds>
Στην Ελλάδα ως Εταιρίες Επενδύσεων ανοιχτού τύπου θεω
ρούνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια <Α.Κ.>και ως κλειστού τύπου
οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου <Ε.Ε.Χ.>
Α.Εταιρίες Επενδύσεων κλειστού τύπου ή Εταιρίες Επενδύ
σεων χαρτοφυλακίου <όπως θα τις αποκαλούμεστην
συνέχεια>, είναι ανώνυμες εταιρίες σκοπός των οποίων είναι
η διαχείριση χαρτοφυλακίου χρεογράφων.
Το μετοχικό τους κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές εισαγμένες
στο χρηματιστήριο, η δε τιμή των μετοχών τους διαμορφώνε
ται καθημερινά στο χρηματιστήριο ανάλογα με την προσφορά
και την ζήτηση.
Ο όρος < κλειστού τύπου> αναφέρεται στο γεγονός ότι
το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε.Χ. δεν μεταβάλλεται <παραμένει κλειστό> όταν οι επενδυτές αγοράζουν ή ρευστο
ποιούν μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων.
Το μετοχικό κεφάλαιο θα μεταβληθεί εάν η γενική συνεύλευση των μετόχων της Εταιρίας Επενδύσεων αποφάσισε την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.{6}

{5}ΕΤΒΑ:ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.
{6}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΛΙΛΙΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ.ΑΘΗΝΑ 1989.

Τα έσοδα των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου προέ
ρχονται από τρεις πηγές;μερίσματα, τόκους και κέρδη από
την αγοραπωλησία χρεογράφων.
Οι επενδύσεις οι οποίες συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο των
εταιριών αυτών επιλέγονται προσεκτικά απ' ειδικευμένο προ
σωπικό με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης του
χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον κίνδυνο που αυτές συνεπά
γονται. {7}
Στις Εταιρίες Επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύο είναι οι τιμές
τις οποίες θα πρέπει να προσέχει ο επενδυτής.
Η πρώτη είναι η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής η
οποία ισούται με την αξία του καθαρού ενεργητικού της
Εταιρείας Επενδύσεων<τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου, πλέον
τις απαιτήσεις , μείον τις υποχρεώσεις διαιρούμενη δια του
αριθμού των μετοχών αυτής και η δεύτερη είναι η τρέχου
σα χρηματιστηριακή της τιμής.
Για να έχει ο επενδυτής κίνητρο να επενδύσει σε μετοχές
Εταιρείας Επενδύσεων θα πρέπει να αγοράσει την μετοχή
στο χρηματιστήριο σε τιμή κατώτερη από την τρέχουσα
εσωτερική της αξίας.
Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να ρευστοποιήσουν
μετοχές των Ε.Ε.Χ. μέσω των χρηματιστών ακολουθώντας
την ίδια ακριβώς διαδικασία η οποία απαιτείται κατά την
αγοραπωλησίες μετοχών άλλων εταιριών εισαγμένων στο
χρηματιστήριο.
Οι εταιρίες Επενδύσεων κλειστού τύπου ανάλογα με την
επενδυτική τους δραστηριότητα διακρίνονται περαιτέρω, σύ
μφωνα με την διεθνή πρακτική στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α.Εταιρίες επενδύσεων οι οποίες επενδύουν σημαντικά ποσο
στά του χαρτοφυλακίου τους σε περιορισμένο αριθμό επι
λεγμένων επιχειρήσεων. {8}
{7} ΕΤΒΑΌΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
{8}ΒΗΜΑ:9ΜΑΡΤΙΟΥ1997

Β. Εταιρίες επενδύσεων οι οποίες επενδύουν σε μεγάλο αρι
θμό επιχειρήσεων και τα χαρτοφυλάκια τους είναι πλήρως
διαφοροποιημένα.
Γ. Εταιρίες επενδύσεων οι οποίες επενδύουν κατά πάγια τα
κτική σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους.
Απορροφούν συνήθως μακροχρόνιας διάρκειας μετατρέψιμα
ομολογιακά δάνεια μικρών επιχειρήσεων με την εκτίμηση ότι
κατά την λήξη των δανείων αυτών, οι μικρές επιχειρήσεις
θα έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και θα έχουν καθιερωθεί
στην αγορά, οπότε η αξία των μετοχών που θα αποκτηθούν
από την μετατροπή των ομολογιών θα είναι επίσης υψηλή.
Δ.Εταιρίες επενδύσεων οι οποίες προσφέρουν δύο τύπους
μετοχών: τις μετοχές εισοδήματος<ΐηοοπΐθ shares> και τις με
τοχές κεφαλαίου < capital shares>.
Ο επενδυτής δηλώνει ποιο τύπο μετοχών επιθυμεί να αγορά
σει.
Ο κάτοχος μετοχών εισοδήματος εισπράττει ένα σταθερό
εισόδημα το οποίο προέρχεται από τους τόκους και τα
μερισμάτα του απολαμβάνει η Εταιρεία επενδύσεων.
Ο κάτοχος μετοχών κεφαλαίου εισπράτει εισοδήματα από τα
κεφάλαια κέρδη τα οποία επιτυγχάνει η εταιρεία επενδύσεων
ρευστοποιώντας μετοχές του χαρτοφυλακίου της σε τιμές
ανώτερες των τιμών κτησης.{9}

Β. Ε Τ Α ΪΡ ίΕ Σ Ε Π Ε Ν Δ Υ ΣΕ Π Ν Δ Ν Ο ΪΧ Τ Ο Υ ΤΥ Π Ο Υ .

Αντίθετα με τις Εταιρίες επενδύσεων κλειστού τύπου το
κεφάλαιο των εταιριών επενδύσεων ανοιχτού τύπου ή
Αμοιβαία κεφάλαια <Α.Κ.>, όπως θα τις αποκαλούμε στη
συνέχεια μεταβάλλεται οποτεδήποτε ένας επενδυτής αγορά
σει ή ρευστοποιήσει την συμμετοχή στο κεφάλαιο της
εταιρίας.
{9}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑ/\ΑΙΑ:ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ-Γ.
ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΗ ΣΜΠΙΛΙΑ 1992 ΑΘΗΝΑ.

Αυτό υποδηλώνει και ο όρος < ανοιχτού τύπου >.
Σε αντίθεση με τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τα
Αμοιβαία Κεφάλαια δεν εκδίδουν μετοχές αλλά μερίδια, τα
οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο.
Το Αμοιβαίο κεφάλαιο για την ακρίβεια από την εταιρία δια
χείρισης τουΑ.Κ. όπως θα αναφέρουμε παρακάτω το οποίο
είναι υποχρεωμένο να το εξαγοράσει οποτεδήποτε ο επενδύτής επιθυμήσει την ρευστοποίηση τους.
Κατά την διάθεση και την εξαγορά των μεριδίων οι επενδυ
τές χρεώνονται με ένα μικρό ποσοστό προμήθειας.
Τα αμοιβαία κεφάλαια εμφανίσθηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές της
δεκαετίας του 1930.επιτυχία όμως σημείωσαν, κατά την μετα
πολεμική περίοδο και συνεχίζουν με την ίδια επιτυχία έως
σήμερα. {10}
Διεθνώς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες.
Α.Ανάλογα με την προμήθεια που χρεώνουν
l.loand funds.
Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της μορφής χρεώνουν προμή
θεια κατά την διάθεση των μεριδίων στους επενδυτές ενώ
αποφεύγουν συνήθως την χρέωση προμήθειας κατά την εξα
γορά των μεριδίων τους.
2.No -iohd -funds.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των Αμοιβαίων κεφαλαίων ανάγκασε
ορισμένα από αυτά να μην χρεώνουν προμήθεια κατά την διά
θεση των μεριδίων τους στο κοινό.
Χρεώνουν όμως προμήθεια κατά την εξαγορά των μεριδίων.
Ας σημειώσουμε όμως ότι η προμήθεια εξαγοράς είναι σα
φής μικρότερη από την προμήθεια διάθεσης .
διεθνώς τείνουν να επικρατήσουν τα no-load funds αφού
είναι πιο οικονομικά και οι αποδόσεις τις οποίες επιτυγχάνουν
δεν υστερούν από τις αποδόσεις των loand funds.{11}
{10} ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ <ΣΑ ΒΑ Τ0 9ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997>
{11 }ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝΟΙA ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ,ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.ΓΈΩΡΠΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΛΑΚΗΣ. ΑΘΗΝΑ 1992

Β.Ανάλογα με την διάβρωση του χαρτοφυλακίου τους.
1. Balanced funds.
Στο χαρτοφυλάκιο τους περιλαμβάνει μετοχές < κοινές και
προνομιούχες, καθώς επίσης χρεόγραφα σταθερού εισοδήμα
τος κρατικά ομόλογα, ομόλογα εταιριών, μετατρέψιμες ομολο
γίες κ.τ.λ.
Η φιλοσοφία τους είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλα
κίου ώστε να επιτύχουν σημαντική διασπορά του κινδύνου.
Η αναλογία μετοχών - χρεογράφων σταθερού εισοδήματος
ή οποία επιλέγεται για το χαρτοφυλάκιο τους διαφέρει από
το ένα Αμοιβαίο κεφάλαιο στο άλλο.
Δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιο τους δεν αποτελεί κατά
100% από μετοχές, είναι λογικό οι μεταβολές της αξίας του
χαρτοφυλακίου τους να ακολουθούν τις μεταβολές του δεί
κτη των μετοχών μόνο κατά ένα ποσοστό.{12}
2. Bohd funds.
To χαρτοφυλάκιο τους αποτελείται αποκλειστικά από
ομολόγα και ομολογίες.
Η φιλοσοφία τους είναι η πλήρως εξάλειψη του κίνδυνου
και η εξασφάλιση όσο το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης
στα πλαίσια των δυνατοτήτων που προσφέρει η αγορά ομο
λόγων.
Υπάρχουν bond funds τα οποία επενδύουν αποκλειστικά σε
ομολογίες ανωνύμων εταιριών, αλλά που επενδύουν σε ομό
λογα δημοτικών αρχών ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
και άλλα που συνδυάζουν τους παρακάτω εκδότες. {13}

{12}ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:ΕΤΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ
Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1993.
{13}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΙΚΕΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,ΓΕΩΡΠΟΣ Ψ ΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΑΘΗΝΑ 1992.

3. Money - marke funds.
H μορφή αυτή πρωτοεμφανίσθκε το 1973 στις Η Π Α κα
τά την περίοδο που τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων τί
τλων ήταν πολύ υψηλά.
Ακόμα και συντηρητικά επενδυτές δελεάστηκαν από τις υψη
λές αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων τίτλων και επενδύσεων
σε money- market funds τα οποία σημείωσαν αλματώδη ανά
πτυξη από το 1970 και έκτοτε.
επενδύουν σε πιστοποιητικά καταθέσεων, συναλλαγματικές
και άλλους βραχυπρόθεσμους τίτλους.
4. Growth funds.
Τα growth funds επενδύουν σε εταιρίες που διακρίνονται
για τον δυναμισμό τους και έχουν μεγάλες προοπτικές ανά
πτυξης.
Π 'αυτό τον λόγο θεωρούνται περισσότερο ριψοκίνδυνες
επενδυτικές επιλογές.
Απευθύνονται σε επενδυτές οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται
για την είσπραξη σταθερού εισοδήματος < μερίσματος>
αλλά για σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη μακροχρόνια.
5.Income funds.
Σε αντίθεση με τα growth funds, Income funds επενδύουν
σε μεγάλες, ισχυρές και καθιερωμένες επιχειρήσεις.
Δεν εκτιμούν ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης αυτών των
των επιχειρήσεων, αφού ήδη οι εταιρίες αυτές έχουν αναπτυ
χθεί, αλλά επιδιώκουν την είσπραξη σταθερού και ικανοποιη
τικού μερίσματος όπως επίσης και κεφαλαιακά κέρδη.{14}

{14}0ΔΗΓ0ΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:ΕΤΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΡΣ
Α.Ε..ΑΘΗΝΑ 1993. ΒΈΚΔΟΣΗ.

6. Growth and Income funds.
Αποτελούν συνδυασμό των Growth funds και των Income
funds. τοποθετούν τα κεφάλαια τους τόσο σε δυναμικές και
υποσχόμενες εταιρίες όσο και σε ήδη καθιερωμένες και
ισχυρές.
Ακόμη επενδύουν και σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος.
/.Index funds.
Τα χαρτοφυλάκιο τους προσομοιάζει στο χαρτοφυλάκιο της
αγοράς ώστε η απόδοση τους να ακολουθεί την απόδοση
του χαρτοφυλακίου της αγοράς.
8.Common stock funds.
Επενδύουν αποκλειστικά σε κοινές μετοχές.
Ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής των εταιριών στις οποίες
επενδύουν διακρίνονται περαιτέρω σε:
• General common stock funds.
Αυτά επενδύουν σε κοινές μετοχές όλων των εταιριών
χωρίς να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους ή
γεωγραφικές περιοχές.
• Specialized funds.
Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου
επιλεγμένες εταιρίες συγκεκριμένων κλάδων
περιοχών.
Όπως είναι ευνόητο παρουσιάζουν αυξημένο
της μη ευρείας διασποράς των επενδυτικών
επιλογών. {15}

επενδύουν σε
ή γεωγραφικών
κίνδυνο λόγου
τους

{15}ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ.ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.Ε ΚΟΣΕΙΣΣΜΠΙΚΙΑ Σ.Α ΘΗΝΑ 1992.

Από την άλλη όμως πλευρά έχουν την δυνατότητα πρα
γματοποίησης υψηλών αποδόσεων εάν ή συγκεκριμένη
κατηγορία < κλάδος ή γεωγραφική περιοχή> την οποία
έχουν επιλέξει, γνωρίσει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης.
Για παράδειγμα ο κλάδος των ηλεκτρονικών ειδών σημείω
σε τεράστια ανάπτυξη στο παρελθόν με αποτέλεσμα ακρετά αμοιβαία κεφάλαια που επένδυσαν αποκλειστικά σε
εταιρίες αυτού του κλάδου να σημειώσουν εντυπωσιακά
αποδόσεις.
Μια ακόμα κατηγορία είναι τα srecial situation funds τα
οποία επενδύουν αποκλειστικά σε εταιρίες, οι οποίες προ
έρχονται από συγχωνεύσεις, έχουν πρόσφατα αναδιογρανωθεί ή έχουν μεταβάλλει ριζικά προσανατολισμό και αντι
κείμενο. {16}
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Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ ΕΠ Ε Ν Δ Υ ΣΕ Ω Ν
Κ Ε Φ Α ΛΑ ΙΑ .

ΚΑΙ Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ

Όπως γίνεται ο θεσμός των εταιριών επενδύσεων ανοι
χτού ή κλειστού τύπου έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη
διεθνώς.
Στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα άρχισε να σημειώνεται
κάποια σημαντική κίνηση σχετικά με τις Εταιρίες επενδύ
σεων χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια.
Η ελληνική νομοθεσία κάλυπτε την λειτουργία των Ε.Ε.Χ.
και των Α.Κ. με το νομοθετικό διάταγμα 608/1970, που θε
σμοθέτησε την Αγορά Αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
και ίσχυε έως πρόσφατα χωρίς καμιά τροποποίηση.{17}

{16}ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΤΑΧΥΔΡΟΜ ΟΣΦ .13{2083}31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1994.
{17}ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1997.

Οι ανάγκες όμως ευθυγράμμισης της νομοθεσίας μας με
αυτή των χωρών - μελών της ΕΟΚ, καθώς και η εξέλιξη
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ώθησαν την κυβέρνηση σε
κατάρτιση νέον νομικού πλαισίου.
Τα άρθρα του νέου νόμου ευθυγραμμίζονται με αυτά
της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας <οδηγία 85/6511/
Ε.Ο.Κ.> η οποία παρατίθεται στο τέλος του παρόντος στο
παράρτημα.
Ο περιορισμένος αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες ‘
είναι εισαγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν προσφέ
ρει έδαφος για την ανάπτυξη ειδικευμένων μορφών Α.Κ.
ήΕ.Ε.Χ. όπως αυτές που αναφέραμε στις αγορές του εξω
τερικού.
Με τους πρόσφατους όμως ρυθμούς εισαγωγής νέων εται
ριών στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών <Χ.Α.Α.> και την
ίδρυση και ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς για
μικρού μεγέθους επιχειρήσεις <παράλληλα Αγορά >, ανα
μένεται να διευρυνθούν οι επενδυτικές επιλογές των Αμοι
βαίων κεφαλαίων και την εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλα
κίου. {18}
Από την άλλη πλευρά αναμένεται να αυξηθούν και τα πο
σά τα οποία θα διοχετευθούν σε επενδύσεις μεριδίων
αμοιβαίων κεφαλαίων εάν κρίνει κανείς από το ύψος των
αποταμιεύσεων του κοινού που είναι τοποθετημένο σε τρα
πεζικές καταθέσεις.
Κατά την περίοδο Φεβρουάριος 1991 το ύψος των ιδιωτικών
καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα της χώρας έφθανε τα
7,6 τρισεκατομμύρια δραχμές, ενώ μόλις 158 δισεκατομμύ
ρια δραχμές ήσαν τοποθετημένα σε μερίδια Αμοιβαίων κε
φαλαίων < ποσοστό 2%>.{19}

{18}ΟΙΝΟΜΟΜΙΚΟΣΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. Φ13{2083}. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997.
{19}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1991.

Αυτό είναι ένα από τα οτοιχεία που ενισχύουν την άποψη
ότι ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων θα σημειώσει πε
ραιτέρω σημαντική ανάπτυξη και στην Ελλάδα.{20}
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Η Θ Ε Π Ρ Η Τ ΙΚ Η Τ Ε Κ Μ Η Ρ ΙΠ Σ Η
Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΩ Ν Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν .

ΤΩ Ν

ΓΕ Ν ΙΚ Α

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια κοινή περιουσία η οποία
χωρίζεται σε μερίδια και ανήκει σ' όλους τους μεριδιούχους
ανάλογα με την συμμετοχή τους.
Το μερίδιο του Α.Κ. είναι η ελάχιστη συμμετοχή του μεριδιούχου, στην περιουσία του Α.Κ. και εκφράζεται με την
τιμή της καθαρής αξίας που καθημερινώς μεταβάλλεται
ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών και δημοσιεύεται στον
τύπο.
Τα μερίδια εκφράζονται με ένα τίτλο.
Η απόδοση τους περιλαμβάνει την υπεραξία του μεριδίου
και το ετήσιο μέρισμα.
Η διαχείριση της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου
γίνεται:
-από την εταιρία διαχείρισης η οποία από τον Νόμο είναι
εξουσιοδοτημένη γι αυτό.
-Η διαχειρίστρια εταιρία και για λαγαρασμό του μεριδιούχο
επενδύει την περιουσία του Α.Κ. σε διάφορες αξίες.
-Ομόλογα.
-Έντοκα
-Γ ραμμάτια
-Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και μη. {21}

{20}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1991.
{21 }ΑΜΟΙΒ ΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :ΕΝΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚ ΕΣ.ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΠΟΣ Ψ ΩΜΙΑΔΗΣ,ΑΘΗΝΑ1993

-Επίσης σε συνάλλαγμα σε μετοχές ξένων χρηματιστηρίων
κ.τ.λ.{22}
Σκοπός της είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος
απόδοσης και ελαχιστοποίησης του επιχειρηματικού κινδύ
νου.
Οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται από έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό με βάση την επιστημονική ανάλυ
ση και μελέτη των σχετικών παραμέτρων της αγοράς.
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι
τα εξής:
-Έχουν υψηλή απόδοση με ελάχιστο κίνδυνο μεσομακροπόθεσμα.
-Ρευστοποιούνται αμέσως εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
-Έχουν μεγάλη φορολογική απαλλαγή.
-Μεταβιβάζονται αμέσως χωρίς φορολογική επιβάρυνση.
-Έχουν δυνατότητες ενεχυρίασης του τίτλου
-Έχουν δυνατότητες αγοράς μεριδίων με συνάλλαγμα.
-Αγορά μεριδίων με σχετικά μικρά ποσά. {23}

{22}ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.ΓΈΩΡΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΠΙΛΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1992.
{23}ΕΤΒΑ:ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ
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Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ Τ Π Ν Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΠ Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΠ Ν
Π Ρ Ω Τ Α Γ Π Ν ΙΣ Τ Ε Σ

Οι βασικοί πρωταγωνιστές που συμμετέχουν στην
λειτουργία των Αμοιβαίων κεφαλαίων είναι οι εξής:
1.0 κύριος μέτοχος ή μητρική εταιρία.
2. Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων<Α.Ε.
Δ.Α.Κ.>
3. Το αμοιβαίο κεφάλαιο.
4.0 θεματοφύλακας.
5. Τα ελεγκτικά όργανα.
6. Το δίκτυο διανομής.
7. Οι χρηματιστές.
8. Το επενδυτικό κοινό <μεριδιούχοι>.
Όλα τα παραπάνω πρόσωπα συμμετέχουν στην λειτουργία
του θεσμού που καλείται αμοιβαίο κεφάλαιο η δε σχέση
τους παρίσταται διαγραμματικά στο παρακάτω σχεδιάγρα
μμα. {24}
2 .2 .

Ο

Κ Υ Ρ ΙΟ Σ

Μ ΕΤΟ ΧΟ Σ

Σύμφωνα με τον υπό κατάρτιση νόμο περί επενδύσεων
χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων το 40%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας διαχείρισης Α.Κ.<Α.
Ε.Δ.Α.Κ.> πρέπει να ανήκει σε ανώνυμη εταιρία
< μητρική > με ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
500 εκατ. Δρχ.{25>
{24}ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ,ΧΑΛΕΒΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1989.
{25}ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.Φ13{2083}. 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1997.
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—

Ενώ παράλληλα δεν επιτρέπεται σε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του
50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας διαχείρισης.
Ο λόγος για αυτούς τους περιορισμούς είναι να δύναται
μεγάλες εταιρίες συνήθως ασφαλιστικές και τράπεζες οι
οποίες ήδη διαθέτουν λόγω της φύσης των εργασιών
τους υψηλά κεφάλαια, φήμη και πελατεία αλλά και το
απαραίτητο δίκτυο υποκαταστημάτων, να ιδρύουν Αμοιβαία
κεφάλαια.
Συνήθως λοιπόν μια μεγάλη τράπεζα ή μια ασφαλιστική
εταιρία ή οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη εταιρία που πληροί
τις προϋπόθεσης του νόμου, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία
και συστήνει την εταιρία διαχείρισης προσλαμβάνοντας τα
βασικά στελέχη που απαρτίζουν την διοίκηση τους.
Εισφέρει δε την αρχική περιουσία του αμοιβαίου
κεφαλαίου, που κατά τον νόμο ορίζεται σε τουλάχιστον 200
εκατ. Δρχ. Προς τον σχηματισμό του ενεργητικού του Α.Κ.
Αντίστοιχα λαμβάνει μερίδια που αντιπροσωπεύουν στην
συμμετοχή της στο αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ακριβώς
συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο μεριδιούχο.{26}
Για παράδειγμα, εάν ο κύριος μέτοχος εισφέρει 200εκατ.
Δρχ. Και η καθαρή τιμή του μεριδίου ορισθεί στις 1.000
δρχ. /Μερίδιο τότε αυτός θα λάβει ένα τίτλο 200.000 μερι
δίων.
Τα πρώτα λοιπόν μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αγο
ράζονται από τον ιδρυτή - μέτοχο της εταιρίας, διαχείρισης,
ενώ δεν υπάρχει κανενός είδους ανάμειξη στην συνέχεια
του κύριου μετόχου όσον αφορά την λειτουργία του αμοι
βαίου κεφαλαίου για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι
η εταιρία διαχείρισης.{27}

{2 6 }0 ΙΚ 0 Ν 0 Μ ΙΚ 0 Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.Φ.13{2083}, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1997.
{27}ΕΤΒ Α :0Δ ΗΓ0Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ.
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To όφελος του μετόχου-ιδρυτή της Α.Ε.Δ.Α.Κ. απορρέει;
α.από την συμμέτοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εται
ρίας διαχείρισης και κατά συνέπεια από το μέρισμα που
απολαμβάνει από τα κέρδη που πραγματοποιεί αυτή από
την διαχείριση του, Αμοιβαίου κεφαλαίου<εάν πραγματο
ποιεί κέρδη >
β.απο τα έσοδα μερίσματα και τυχόν κεφαλαιακά κέρδη,
από την κατοχή των μεριδίων του Αμοιβαίου κεφαλαίου.{28}

2 .3 .

Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ
Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΩ Ν Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΩ Ν

Α. Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Τ Η Σ

Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ

Αποκλειστικά σκοπός της εταιρίας διαχείρισης είναι
η ορθολογική διαχείριση ενός η περισσότερων Αμοιβαίων
κεφαλαίων.
Προς τον σκοπό αυτό απασχολεί το κατάλληλο ειδικευμέ
νο προσωπικό και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που
απαιτείται για τη ν διαχείριση του ενεργητικού του Α.Κ.
φαντασθείτε την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως μία εταιρία παροχής επε
νδυτικών συμβουλών χωρίς να διατηρεί καμιά οικονομική
κυριότητα επί των διαχειριζομένων κεφαλαίων τα οποία ανή
κουν εξ ολοκλήρου στους μεριδιούχους.{29>

{28} ΕΤΒΑΌΔΗΓΟΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ.
{29}ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROSPECTUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΑΡΠΙΛΙΟΣ 1993.

~Ι?~

Β. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Η Σ Π Ο Υ Π Ρ Ε Π Ε Ι
Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ .

ΝΑ Π Λ Η Ρ Ο Ι Η

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαχείρισης πρέπει
να είναι τουλάχιστο 50.000.000 δρχ, οι δε μετοχές της είναι
υποχρεωτικά ονομαστικές και μεταβιβάζονται μόνο από
άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς το 40% τουλάχιστον
του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ, όπως αναφέραμε
προηγουμένως, πρέπει να ανήκει σε ανώνυμη εταιρία με
μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000.000 δρχ.
Δεν επιτρέπεται σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να συμμετέ
χει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαχείρισης με πο
σοστό μεγαλύτερο του 50%{30}
Γ. Κ Α Θ Η Κ Ο Ν ΤΑ Α Ρ Μ Ο Δ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ Κ ΑΙ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ
Τ Η Σ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ .

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της
Α.Ε.Δ.Α.Κ. όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο και τον κα
νονισμό λειτουργίας του Αμοιβαίου κεφαλαίου είναι τα
εξής:
α.Συγκροτεί το Αμοιβαίο κεφάλαιο, δηλαδή
-υποβάλει την αίτηση συγκρότησης του Α.Κ. στην επιτροπή
κεφαλαιαγοράς.
-Υποβάλλει τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Κ.
-αναλαμβάνει εντός τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Κ.
-αναλαμβάνει εντός τριών μηνών από την χορήγηση της
άδειας συγκρότησης του Α.Κ. να καταθέσει στον θεματοφύλακα προς σχηματισμό του Α.Κ. ενεργητικό αξίας τουλαχιστόν 200 εκα. Δρχ. {31}

{30}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1991.
{31}ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.
- ) ,
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-Καταθέτει αναλυτικό πίνακα με τ ο είδος, την ποσότητα και
την αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ.
-επιλογές του θεματοφύλακα μεταξύ μιας από τις τράπεζες
που λειτουργούν στην Ελλάδα.{32}
Β.διαχειρίζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τις δια
τάξεις του νόμου και τηρεί τους λογαριασμούς διαχείρισης.
Γ.ευθύνεται για την παρακολούθηση της τήρησης των υπο
χρεώσεων των θεματοφύλακα και για οποιαδήποτε αμέλεια
όσον αφορά την διαχείριση του Α.Κ.
δ.δημοσιεύει, μέσω του τύπου ή διανέμει απευθείας στους
μεριδιούχους εντός τριάντα ημερών από το τέλος κάθε
τριμήνου αναλυτική κατάσταση του χαρτοφυλακίου του Α.Κ.
καθώς και αναλυτική κατάσταση με την σύνθεση του ενεργη
τικού του.
Ε.είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα
του νόμου οποιαδήποτε πληροφορία αυτά εάν αυτά ζητή
σουν σχετικά με την διαχείριση του Α.Κ.
στ.εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους συνδικαιούχους του Α.Κ. όσον αφορά τις σχέσεις τσυς που απορρέουν
από την διαχείριση του Α.Κ. και τα δικαιώματα τους επί του
ενεργητικού του.
Ζ.εχει την δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες με τρίτους
με σκοπό την πώληση μεριδίων του Α.Κ. στο επενδυτικό
κοινό.
Η.συνάπτει δάνεια από τράπεζες για λογαριασμό του Α.Κ.
έως ποσού ίσον με το 100% του καθαρού ενεργητικού του
αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση.
Θ.μπορεί να αναβάλλει την εξαγορά μεριδίων σε έκτακτες
περιπτώσεις και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του
εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς.{33}

{32}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1991.
{33}ΑΜ0ΙΒΑΙΑΚΕΦ ΑΛΑΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι.Κ. ΧΑΛΕΒΑ.ΑΘΗΝΑ

1989.

Ι.εάν η εταιρία διαχείρισης επιθυμεί την παραίτηση της από
την διαχείριση του Αμοιβαίου κεφαλαίου υποβάλει αίτηση
στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς και προβάλλει με αυτήν την
νέα εταιρία διαχείρισης.
Δ .α μ ο ιβ ή τ η ς ε τ α ιρ ία ς δ ια χ είρ ισ η ς .

Τα έσοδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι η αμοιβή της από την διαχεί
ριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Όπως είναι ευνόητο, είναι προς το συμφέρουν της εταιρίας
διαχείρισης ή μεγιστοποίησης της αξίας του ενεργητικού του
αμοιβαίου κεφαλαίου αφού η αμοιβή της εξαρτάται από την
εκάστοτε τρέχουσα αξία του ενεργητικού του-.
Στο παράρτημα {πίνακας β} παρατίθεται οι αμοιβές και οι
προμήθειες που εισπράττουν οι διάφορες εταιρίες διαχείρι
σης που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα η Α.Ε.Δ.Α.Κ. εισπράττει;
α.αμοιβή για την διαχείριση του Α.Κ.
β.προμήθεια κατά την εξαγορά μεριδίων.
Γ.ενα ποσοστό, που ποικίλλει από μία εταιρία διαχείρισης
σε άλλη, κατά την διάθεση μεριδίων.{34}
Όσον αυξάνει η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Α.Κ. τό
σο υψηλότερη θα είναι και η αμοιβή της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως ποσο
στού επί του μέσου ύψους του ενεργητικού {είτε ημερήσιου
είτε μηνιαίου} αλλά τόσο περισσότερες θα είναι λογικό και οι
πωλήσεις μεριδίων άρα και οι προμήθειες διάθεσης.
Α.αμοιβή διαχείρισης.
Η αμοιβή της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τις υπηρεσίες διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου που προσφέρει συνίσταται σε ένα ποσοστό
της τάξης του 1%-1,5% ετησίως επί του μέσου ημερήσιου
ύψους του ενεργητικού του Α.Κ. η δε καταβολή του ποσού
αυτού πραγματοποιείται ανά μήνα, ή τρίμηνο.

{34}ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΦ.13 . ΜΑΡΤΙΟΣ 1997.
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To ύψος αυτής της αμοιβής καθορίζεται από την ίδια την
εταιρία διαχείρισης.
Ορισμένες Α.Ε.Δ.Α.Κ. ορίζουν διάφορα ποσοστά για διαφορε
τικά ύψη ενεργητικού, λόγω της οικονομικής κλίμακας τις
οποίες απολαμβάνουν όταν το ενεργητικό αυξάνεται πέρα
από το ορισμένο ύψος.
Β.προμήθεια διάθεσης μεριδίων.
Ένα άλλο έσοδο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. προέρχεται από την διάθεση
των μεριδίων στους μεριδιούχους.
Η προμήθεια αποτελεί ένα ποσοστό επί της καθαρής τιμής
του μεριδίου και είναι;
-προμήθεια διάθεσης = καθαρή τιμή μεριδίουΧποσοστό προ
μήθειας διάθεσηςπροστιθέμενη δε στην καθαρή τιμή καθορίζει την τιμή διάθε
σης του μεριδίου, είναι δηλαδή:
Τιμή διάθεσης μεριδίου = καθαρή τιμή μεριδίου +προμήθεια
διάθεσης.
Η προμήθεια διάθεσης κυμαίνεται από 4%έως5%κατ'ανώτάτο όριο, την καταβάλλει δε ο μεριδιούχος κατά την αγορά
των μεριδίων.
Ένα ποσοστό της προμήθειας διάθεσης αποτελεί την αμοιβή
του δικτύου διανομής, ενώ το υπόλοιπο εισπράττεται από
την Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Για τον λόγο αυτό η προμήθεια διάθεσης είναι κατά πολύ
υψηλότερη από αυτής της εξαγοράς ώστε να παρέχει το
ανάλογο κίνητρο προς τους πωλητές μεριδίων για υψηλότε
ρες πωλήσεις.
Γ.προμήθεια εξαγοράς μεριδίων.
Ως προμήθεια εξαγοράς χρεώνουν οι περισσότερες Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ποσοστό 1%επί της καθαρής τιμής του μεριδίου, είναι δηλα
δή.{35}

{35}Α Μ 0ΙΒ Α ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.ΓΈΩΡΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.

< Προμήθεια εξαγοράς=καθαρή τιμή μεριδίου Χποσοστό προ
μήθειας εξαγοράς>
Αφαιρούμενη δε από την καθαρή τιμή του μεριδίου διαμο
ρφώνει την τιμή εξαγοράς του μεριδίου.
Τιμή εξαγοράς μερίδιου = καθαρή τιμή μεριδίου-προμήθειας
εξαγοράς.
Η προμήθεια εξαγοράς ουσιαοτικά καταβάλλεται από τον
μεριδιούχο κατά την εξαγορά των μεριδίων που και αποτε
λεί έσοδο της εταιρίας διαχείρισης. {36}
E .E T A iP iA Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ ΚΑΙ Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΟ Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΟ
ΔΥΟ Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Τ ΙΚ Ε Σ Ο Ν Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ .

Εταιρία διαχείρισης και αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελούν δύο
διαφορετικές οντότητες όπως έχουμε αναφέρει η εταιρία
διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του Αμοιβαίου
κεφαλαίου το οποίο ανήκει στους μεριδιούχους.
Η εταιρία διαχείρισης τηρεί και δημοσιεύει λογαριασμούς που
αφορούν:
α.την ίδια την εταιρία διαχείρισης
β.το αμοιβαίο κεφάλαιο. Στην συνέχεια παραθέτουμε ένα παρά
δειγμα των γνωστών χρηματοοικονομικών καταστάσεων που
πρέπει να δημοσιεύει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως ανώνυμη εταιρία στο
τέλος εκάστης χρήσης.
Δηλαδή του ισολογισμού , την κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης και τον πίνακα διάθεσης κερδών.{37}

{36}ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΙΛΙΑΣ .ΑΘΗΝΑ 1992.
{37}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ

1991.

ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ Α .Ε .Δ .Α .Κ .
3 1 /1 2 /Χ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κ ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ

ΠΑΓΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟ/ΦΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Θα επαναλάβουμε εδώ ότι το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας διαχείρισης εισεφέρθει από τους μετοχικούς ιδρυ
τές της και δεν έχει καμιά σχέση με το ενεργητικό του Αμοι
βαίου κεφαλαίου.
Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα που παρουσιάζονται στο ενε
ργητικό της Α.Ε.Δ.Α.Κ. του παραδείγματος μας δεν σχετί
ζονται με τις επενδύσεις του Α.Κ.{38}
Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗ
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Π Ν
Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Α .Ε .Δ .Α .Κ . 3 1 /1 2 /Χ Χ
ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
>
ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
>
ΑΠΌ ΕΞΑΓΟΡΑ >
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ <ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Κ.Τ.Λ.>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

{38}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1991.
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ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΕΡΔΗ {Ζ Η Μ ΙΕ Σ }

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
Α.Ε.Δ.Α.Κ. 31/12/ΧΧ
Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α ΤΑ

ΦΟΡΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΣΥ Ν Ο Λ Ο

2 .4 ΤΟ Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΟ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ {Α .Κ .}

Α.Ορισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Ο ορισμός της έννοιας του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται από τον νόμο είναι {ομάδα περιουσίας η οποία
αποτελείται από μετρητά και κινητές αξίες, της οποίας τα
επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαίρετου σε περιορισμένα
του ενός πρόσωπα.
Ο όρος κεφάλαιο χαρακτηρίζει το σύνολο του ποσού που
συγκεντρώνεται από τους επενδυτές, ενώ ο όρος αμοιβαίο
περιγράφει το γεγονός ότι όλοι οι συνεισφέροντες (μεριδιούχοι} στην δημιουργία της περιουσίας αυτής, μοιράζονται
τα κέρδη και τις ζημίες που μπορεί να προκόψουν, ανάλογα
με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός σε αυτό.{39}
{39}ΑΜ0ΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. Κ. ΧΑΛΕΒΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1989.

To αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο.
Β.ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.
Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με τίτλο
ο οποίος εκδίδεται από την εταιρία διαχείρισης και προσυπο
γράφεται από τον θεματοφύλακα ο οποίος βεβαιώνεται ταυ
τόχρονα με την καταβολή της αξίας του τίτλου.
Οι τίτλοι πρέπει να είναι ονομαστικοί κάτι που διασφαλίζει
όχι μόνο τους μεριδιούχους αλλά και τις ίδιες τις εταιρίες
διαχείρισης από τυχόν απάτες, όπως στην περίπτωση των
πλαστών μετοχών γνωστής εταιρίας που σημειώθηκαν
πρόσφατα. Ο κάθε τίτλος αντιπροσωπεύει έναν, ορισμένο
αριθμό μεριδίων < ακέραια ή δεκαδικό > ο οποίος αντιπροσω
πεύει το ποσό συμμετοχής του μεριδιούχου.
Τα μερίδια αυξάνονται μόνο με την εκδόση νέων και μειώνενονται με την εξαγορά των υφισταμένων.{40}
Επί των τίτλων αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α.η ονομασία του Α.Κ.
β.ο αριθμός άδειας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που αφο
ρά τη συγκρότηση του Α.Κ.
γ.η επωνυμία της εταιρίας διαχείρισης και του θεματοφύλα
κα.
δ.ο αριθμός των μεριδίων που αντιστοιχούν στο τίτλο,
ε.το όνομα και η διεύθυνση του κόμιστρου του τίτλου.
< Είναι δυνατόν να υπάρχουν από δύο έως πέντε συνδικαιούχοι του τίτλου αρκεί να το ζητήσουν με έγγραφο οι
ίδιοι από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.>
στ.βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μερι
δίου. {41}

{40} ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Κ
Γ. ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΙΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1992.
{41}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ {ΔΗΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΣΤΗΡ} ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1996.

Γ.ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Ως τιμή διάθεσης μεριδίου θεωρείται αυτής της ημέρας υπο
βολής της αίτησης απόκτησης των μεριδίων.
Η τιμή διάθεσης κάθε μεριδίου είναι δυνατόν να υπερβαίνει
την καθαρή τιμή του μεριδίου κατά την προμήθεια της Α.Ε.
Δ.Α.Κ. <προμήθεια διάθεσης>,την οποία καθορίζει η ίδια και
την αναφέρει στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.{42}
Δ.ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Τιμή εξαγοράς θεωρείται αυτής της ημέρας υποβολής της
αίτησης εξαγοράς.
Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται μέσα
σε 5 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης
εξαγοράς.
Η τιμή εξαγοράς κάθε μεριδίου είναι δυνατόν να υπολείπε
ται της καθαρής τιμής κατά την προμήθεια τις Α.Ε.Δ.Α.Κ.
<εξαγορά προμήθειας>.
Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο κανονισμός εγκρίνεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς
και πρέπει να περιέχει τα εξής:
α.την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου της εταιρίας διαχεί
ρισης και του θεματοφύλακα.
β.την τιμή των εκδοθέντων κατά την σύσταση μεριδίων,
γ.οτι ο Α.Κ. είναι αόριστης διάρκειας,
δ.το είδος των χρεογράφων ή μετοχών και τις κατηγορίας
των επιχειρήσεων, επί των οποίων τα χρεόγραφα ή μετοχές
μπορεί να επενδυθεί το ενεργητικό τον αμοιβαίων κεφαλαίων,
ε.τις προμήθειες εξαγοράς και διάθεσης,
στ.τις αμοιβές που καταβάλλει το Α.Κ. στην εταιρία διαχεί
ρισης και στον θεματοφύλακα.{43}
{42}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΑΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1991.
{43}Κ Α Ν 0Μ ΙΣ Μ 0Ι ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Α.Κ. Α.Ε.

Ζ.την ημερομηνία και την διαδικασία διανομής των κερδών
στους μεριδιούχους.
Ο κανονισμός τροποποιείται από κοινού με την εταιρία δια
χείρισης και τον θεματοφύλακα και κατόπιν άδειας της
επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
Σ.Τ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τα στοιχεία του ενεργητικού τουΑ.Κ. αποτιμούνται από
την εταιρία διαχείρισης ως εξής:
α.η αξία των εισαγμένων σε χρηματιστήριο χρεογράφων απότιμάται βάσει της τιμής κλεισίματος των χρηματιστηριακών
συναλλαγών τοις μετρητοίς της ίδιας ημέρας που γίνεται η
αποτίμηση.
β.εάν δεν υπάρχει χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα
της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης
ημέρας συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και αν δεν έχει
γίνει και εκείνη την ημέρα χρηματιστηριακή συναλλαγή, η τι
μή της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης.
Εάν δεν έχει γίνει συναλλαγή και εκείνη την ημέρα, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης,
γ. Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών που δεν είναι
εισαγμένες στο χρηματιστήριο γίνεται κατά τους κανόνες
που θεσπίζονται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγο
ράς.
Ζ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Το νέο νομοσχέδιο επιτρέπει τις ακόλουθες κατηγορίες επε
νδύσεις του Α.Κ.
α.κινητές αξίες εισαγμένες στην κύρια ή δευτορογενή <παράλληλη > αγορά χρηματιστηρίου αξίων κράτους- μέλους
της Ε.Ο.Κ.{44}
{44 }Ε Μ Η Ν ΙΚ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. .ΑΘΗΝΑ 1991.
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β. Σε τίτλους ελληνικών Α.Κ. και σε μη εισαγμένους σε
χρηματιστηριακή αγορά τίτλους μεριδίων κοινοτικών Α.Κ.
που πληρούν τις προϋπόθεσης της οδηγίας τηςΕ.Ο.Κ. 85/611
γ.νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τον όρο της υποχρέωσης
εισαγωγής τους εντός ενός έτους σε χρηματιστήριο αγορά
κράτους-μέλους της Ε.Ο.Κ.{45}
δ.κινητές αξίες που είναι εισαγμένες στην κύρια αγορά χρη
ματιστηρίου κράτους μη μέλους της Ε.Ο.Κ. μέχρι ποσού που
δεν υπερβαίνει το 20% του καθαρού ενεργητικού τουΑ.Ε.
ε.άλλες κινητές αξίες μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει κατά
την τοποθέτηση ποσοστό 10% της καθαρής αξίας του ενεργη
τικού του Α.Κ. ύστερα από ειδική άδεια της επιτροπής κεφα
λαιαγοράς.
στ.σε μετρητά και σε καταθέσεις στις τράπεζες,
ζ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο <Α.Κ.>.Κατά την εξαγωγή συναλλάγμάτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδας
υπόκεινται στους συναλλαγματικούς περιορισμούς που
ισχύουν.
Η.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
α. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 10% του καθαρού ενε
ργητικού του Α.Κ. σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και άνω
του 40% του ενεργητικού σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθέ
να από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο
του 5% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του.
Β.επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του 50% του ενεργητικού
του Α.Κ. σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές
αξίες έχουν εκδοθεί από κράτος-μέλος της ΕΟΚ ή από οργα
νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. {46}

{45}ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 1991.
{4 6 }0 ΙΚ 0 Ν 0 Μ ΙΚ 0 Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ 1997.

γ. To αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές
μιας εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο
του 10% του αριθμού των μετοχών της τελευταίας.
Οι ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί περιορισμοί σχετικά με τις
επενδυτικές δυνατότητες των αμοιβαίων κεφαλαίων αποσκο
πούν στο να αποκλείσουν το ενδεχόμενο, εταιρίες διαχείρι
σης μέσω των Α.Κ. να αποκτήσουν τέτοια μετοχική δύναμη
ώστε να είναι σε θέση να ασκήσσυν πλήρη ή μερικό έλεγχο
στις αποφάσεις των διοικήσεων των εταιριών.{47}

2 .5 Ο Θ Ε Μ Α ΤΟ Φ Υ Λ Α Κ Λ Σ

Α.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ.
Όπως έχουμε αναφέρει η εταιρία διαχείρισης επενδύει την
κοινή περιουσία σε τίτλους.
Οι τίτλοι αυτοί φυλάσσονται για λόγους εξασφάλισης εμπι
στοσύνης των μεριδιούχων σε μια αναγνωρισμένη τράπεζα,
η οποία εκτελεί χρέη θεματοφύλακα.
Ο θεματοφύλακας εκτός από την φύλαξη των τίτλων προσφέ
ρει και τις ακόλουθες υπηρεσίες:
1. μεσολαβεί στην εκτέλεση των εντολών αγοράς και πώλησης
χρεογράφων ή μετοχών, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία
διαχείρισης.
2. συνηπογράφει τις τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις του
Α.Κ.
θ.ευθύνεται για κάθε αμέλεια σχετικά με την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.{48}

{47}ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ 1997.

{48} ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΈΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ. ΦΩΜΑΔΑΚΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΙΛΙ ΑΣ 1992.

4.Εκτελεί καθήκοντα ταμία δηλαδή;καταβάλει την προμήθεια
στην εταιρία διαχείρισης βεβαιώνει την καταβολή του αντίτημου της αξίας των εκδιδομένων τίτλων κατά την διάθεση των
μεριδίων, καταβάλει μέσα στην νόμιμη προθεσμία το ποσό
που αντιπροσωπεύει τα μερίδια που εξαγοράζονται και ακυ
ρώνει τους τίτλους που εξαγοράζονται ή μεταβιβάζονται.
5.0 θεματοφύλακας προκειμένου να παραιτηθεί από την ιδιό
τητα του πρέπει να ειδοποιήσει την εταιρία διαχείρισης προ
τριμήνου και να συνεχίσει τα καθήκοντα του έως ότου η επι
τροπή κεφαλαιαγοράς διορίσει νέο θεματοφύλακα τον οποίο
θα έχει προτείνει η ίδια η Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μετά τον διορισμό του νέου θεματοφύλακα ο αποχωρήσας
παραδίδει τους τίτλους τουΑ.Κ. στον νέο θεματοφύλακα.
Για τα χρεόγραφα του εξωτερικού υπάρχει η δυνατότητα
φύλαξης τους σε τράπεζα του εξωτερικού.{49}

{49}ΑΜ0ΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝ0ΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡ00ΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ κ αι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΗΣΣΠΙΛΙΑΣ 1992.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ

Τ Ρ ΙΤ Ο

ΠΛΕΟ Ν ΕΚ ΤΗ Μ ΑΤΑ
ΤΠ Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν

Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΠ Ν

3.1 Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η
Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
έχει ιστορία από το 1972 αλλά μόλις τα τελευταία οκτώ
χρόνια γνώρισε τεράστια ανάπτυξη οπότε παρουσιάστηκε
και το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο του ιδιωτικού τομέα.
Σήμερα ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά και προβλέπεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερος τα επόμενα χρόνια.
Ο λόγος της πρόσφατης σχετικά ανάπτυξης των αμοιβαίων
κεφαλαίων στην Ελλάδα συμπίπτει με την ανάπτυξη της
ελληνικής κεφαλαιαγοράς και δεν είναι άσχετος με τις ρι
ζικές αλλαγές που συντελέσθηκαν και συντελούνται ακόμα
στο ελληνικό χρηματοδοτικό σύστημα.{50}
Το τίμημα για αυτές τις αλλαγές, όπως είναι σε όλους
μας αντιληπτό, ήταν η ανάγκη προσαρμογής της
ελληνικήςοικονομίας με τις οικονομίες των αναπτυγμένων
κοινοτικώνμας εταίρων προκειμένου να μην μείνει αμέτοχη
η χώρα μας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Είναι δύσκολο πάντως να διακρίνει κανείς το κατά πόσο
η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς καλλιέργησε το έδαφος
για την ανάπτυξη των θεσμικών επενδυτών ή δημιουργία
νέων εταιρικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων
κεφαλαίων ήταν αυτή που κινητοποίησε την κεφαλαιαγορά.{51>.

{50} ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΈΝΟΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΓΨΩΜΙΑΔΗΣ.ΕΚΔΟΣΕΙΣΣΠΙΛΙΑ.ΑΘΗΝΑ 1992.
{51}ΕΤΒΑ:ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Η αναμενόμενη ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς έκανε
περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε επιτακτική την ανά
γκη βελτίωσης της α\π:αγωνιστικότητας των ελληνικών επι
χειρήσεων χωρίς κρατική προστασία και μόνο μέσω εκσυ
γχρονισμού, επέκτασης δραστηριοτήτων και αύξηση της πα
ραγωγικότητας τους.
Για να γίνουν όμως όλα αυτά πραγματικότητα απαιτού
νται τεράστια κεφάλαια χαμηλού κόστους.
Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος η οποία
άρχισε πρόσφατα ανέμεινε κανείς ότι θα οδηγούσε στην
τελική φάση τουλάχιστον, σε μείωση του κόστους του τρα
πεζικού χρήματος.
Δυστυχώς όμως ο δημόσιος τομέας με τα επί σειράς ετών
συσσωρευμένα ελλείμματα του, στάθηκε εμπόδιο στην
ομαλή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Με τις συνεχές αυξανόμενες ταμειακές ανάγκες του, το
κράτος διατηρεί το κόστος χρήματος υψηλό και απαγο
ρευτικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Έτσι ως μόνη διέξοδος σε αυτές παρουσιάστηκε το
χρη ματιστή ρΙΟ.{ 52}
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις αρχές του 1990 έως
και το Α' εξάμηνο του 1991 εισήχθηκαν 35 επιχειρήσεις
στο χρηματιστήριο ξαναζώντας κεφάλαια της τάξης των
70 περίπου δις. Δρχ. Από το επενδυτικό κοινό, ενώ το
ενδιαφέρον συνεχίζεται αυξημένο.
Εάν υπολογίσουμε και τα κεφάλαια που άντλησαν οι ήδη
εισαγμένες επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου, το ποσό
ανέρχεται σε 200 περίπου δισ. Δρχ. Συνολικά. {53}

{52}ΕΤΒΑ;0ΔΗΓ0Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.
{5 3 }0 ΙΚ 0 Ν 0 Μ ΙΚ 0 Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.ΜΑΡΤΙΟΣ 1997

Όλες οι νεοεισελθείσες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις
προέρχονται από όλους σχεδόν τους κλάδους της ελληνι
κής οικονομίας, αποδεικνύοντας έτσι την ανάγκη εκσυχρονισμού και ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων αυτής.
Παρουσιάσθηκε λοιπόν ξαφνικά στο χρηματιστήριο μια
μεγάλη ποικιλία επενδυτικών επιλογής με φυσική συνέπεια
την ίδρυση νέων και την ανάπτυξη υφισταμένων θεσμικών
επενδυτών οι οποίοι με την σειρά τους συντέλεσαν στην
περαιτέρω αύξησης του ενδιαφέροντος του επενδυτικού
κοινού για το χρηματιστήριο.
Στό σχεδιάγραμμα 1 που παρατίθενται, παρατηρούμε την
διαχρονική εξέλιξη των μεριδίων αγοράς τωνΑ.Κ. από το
β' τρίμηνο του 1989 {όποτε εμφανίστηκε και το Α.Μ.Ιντεραμέρικαν}.αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι διαχρονικά
όλα τα αμοιβαία κεφάλαια αυξάνουν τρ ενεργητικό τους
ενώ συνεχώς αυξανόμενο είναι και το ύψος του συνολικού
ενεργητικού όλων των Α.Κ.{54}
Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον παρά τον
ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά η επέκταση ενός
αμοιβαίου κεφαλαίου δεν περιορίζει τις δραστηριότητες
του άλλου.
Ας σημειωθεί πάντως η εντυπωσιακή πορεία όλων των αμοι
βαίων κεφαλαίων στο Β’ τρίμηνο του 1990 περίοδος κατά
την οποία όλα τα Α.Κ. υπερδιπλασίασαν το ενεργητικό
τους. {55}

{54}ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.ΑΘΗΝΑ 1990
{55}ΕΠΕΝΔΥΤΗ.Δ ΕΑΤΙ02 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994.

3.2

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α ΤΑ Τ Η Σ
Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ
Κ ΕΦ ΑΛΑΙΑ

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Η Σ ΣΕ

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μία επένδυση σε μερί
δια Α.Κ. είναι τα εξής:
α.το σημαντικότερο από όλα τα πλεονεκτήματα έγκειται
στο γεγονός ότι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου πραγμα
τοποιείται από μια ειδικευμένη εταιρία, την εταιρεία διαχεί
ρισης.
Η εταιρία διαχείρισης προσλαμβάνει ένα επιτελείο από ειδι
κούς επαγγελματίες οι οποίοι είναι γνώστες της αγοράς,
διαθέτουν ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και
τα απαραίτητα μέσα ώστε να ασχολούνται αποτελεσματικά
με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Α-.Κ. όλα αυτά
συντελούν στην άριστη κατανομή της περιουσίας των μεριδιούχων σε μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, προθεσμια
κές καταθέσεις και επενδύσεις σε συνάλλαγμα.
Είναι φανερά τα οφέλη που επιτυγχάνει κανείς με την πα
ραπάνω διαφοροποίηση των επενδυτικών επιλογών.{56}
Μειώνεται ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου γιατί
αν μία επιλογή αποδειχθεί αποτυχημένη, η ζημιά που θα
προκαλέσει θα εξουδετερωθεί μια συγκεκριμένη επιλογή να
αποδειχθεί ζημιογόνα, καθίσταται όμως, όλο και περισσότε
ρο απίθανο να αποδειχθούν ζημιογόνες ταυτόχρονα δύο,
τρεις ή περισσότερες τελικά επιλογές.
Ο μεμονωμένος επενδυτής δεν διαθέτει το απαραίτητο ύψος
κεφαλαίων για να επιτύχει μόνος του ικανοποιητική διασπορά στο προσωπικό του χαρτοφυλακίου ή τουλάχιστον κατά
το μέτρο που μπορεί να επιτύχει ένα Α.Κ. με ενεργητικό
μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές.{57}
{56}ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ.ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.ΑΘΗΝΑ
30/6/94
{5 7 } ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ .31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1997

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Διάρθρωση χαρτοφυλακίι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

2.705

26.560 39,1
30.981 45,6
3,633 5,3

18.009 1

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤ,-ΥΠΟΧΡ.

3.900
0
2.062

5,7
0,0
3.0

2.502

79,2

4.058 128,5

Αφού καθοριστεί η γενική διάρθρωσης του Α.Κ. στις διάφο
ρες κατηγορίες επενδύσεων, επιχειρείται η πιο άριοτη επιμέρους κατανομή εντός συγκεκριμένων κατηγοριών επενδύ
σεων.
Έτσι όσον αφορά το ύψος των κεφαλαίων που τοποθεντούνται σε μετοχές καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής
στον κλάδο της οικονομίας.
Στην συνέχεια επιλέγο'/ται οι μετοχές με τις καλύτερες προ
οπτικές ανάπτυξης στην οικονομικότερη τιμή.
Ανάλογα διαμορφώνεται και η διάρθρωση των κεφαλαίων
που τοποθετούνται σε χρεόγραφα{ομόλογα, έντοκα, γραμμά
τια, κτλ.}
Επιλέγονται δηλαδή οι πιο αποδοτικές εκδόσεις στις πιο
συμφέρουσες τιμές.{58}
Μετά τον σχηματισμό της διάρθρωσης του ενεργητικού του
Α.Κ. Καθήκον της εταιρίας διαχείρισης είναι η συνεχής παρακουλούθηση των εξελίξεων και η προσαρμογή του χαρτο
φυλακίου στις νέες συνθήκες της αγοράς.
Βέβαια οι διαχειριστές των Α.Κ. δεν μεταβάλλουν ριζικά
στην επενδυτική τους φιλοσοφία και διατηρούν το επίπεδο
κινδύνου που έχουν επιλέξει σταθερό.
Για παράδειγμα σε περιπτώσεις ανοδικής τάσης της αγοράς
αυξάνουν την συμμέτοχη τους σε μετοχές ενώ σε περιπτώ
σεις καθοδικής τάσης αυξάνουν το ποσοστό των ομολόγων.
Ακόμα εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
είτε κατά τις ανοδικές φάσεις του χρηματιστηρίου ρευστο
ποιώντας πακέτα μετοχών και αποκομίζοντας κέρδη, είτε
κατά τις πτωτικές φάσεις του χρηματιστηρίου αγοράζοντας
αξιόλογες μετοχές σε ικανοποιητικές τιμές. {59}

{5 8 }0 ΙΚ 0 Ν 0 Μ ΙΚ 0 Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ,ΜΑΤΡΙΟΣ 1997.
{59}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ.ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΗΣΣΙΜΠΙΛΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1992.

Β. Ένα άλλο επίσης σημαντικό πλεονέκτημα της επένδυσης
σε Α.Κ. είναι η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των χρη
μάτων.
Όταν ο μερίδιούχος επιθυμεί να αποσύρει τα χρήματα, του
καταθέτει την αίτηση εξαγοράς στην εταιρία διαχείρισης η
οποία είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να εξαγοράσει τα
μερίδια μέσω σε πέντε το πολύ ημέρες από την υποβολή
της αίτησης.
Γ.οι τίτλοι των μεριδίων μπορεί να ενεχυριαστή σε εξα
σφάλιση απαιτήσεων σύμφωνα με τον νόμο.
Δ.παρέχεται η δυνατότητα τα μερίδια Α.Κ. να ανήκουν σε
περισσότερους του ενός δικαιούχους εφόσον οι συνδικαιούχοι δηλώσουν με έγγραφο τους στην εταιρία διαχείρισης
την επιθυμία τους ο λογαριασμός να είναι κοινός.
Ε.οι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού και όσοι βάσει της νο
μοθεσίας εξομοιώνονται με αυτούς, έχουν την δυνατότητα να
επαναεξάγουν το συνάλλαγμα που εισήγαγαν για την
απόκτηση μεριδίων καθώς επίσης και τα μερίσματα και
τυχόν κέρδη από την πώληση των μεριδίων σε τιμή, ανώτε
ρη από την τιμή απόκτησή τους.
Ζ.δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να αποκτήσουν μερί
δια Α.Κ. με ανταλλαγή χρεογράφων ή μετοχών που είχαν
στην κατοχή τους, είναι δε στην ευχέρεια της εταιρίας δια
χείρισης να αποδεχτεί την ανταλλαγή ή όχι.
Η.ακόμη οι μεριδιούχοι που κρίνουν σκόπιμο να μην εισπράξουν άλλα να επανεπενδύσουν τα μερίσματα που τους ανα
λογούν, δεν καταβάλλουν εκ νέου προμήθεια, αλλά ή επανεπένδυση πραγματοποιείται στην καθαρή τιμή του μεριδίου
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης
καταβολής του μερίσματος.{60}

{60}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.ΕΝΟΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ.ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΜΠΙΛΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1992
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Να σημειωθεί ότι το μέρισμα αφαιρείται από την καθαρή
τιμή του μεριδίου την πρώτη ημέρα κάθε χρήσης.
Θ.Οι μεριδιούχοι δεν υπόκεινται σε καμιά φορολογική επιβά
ρυνση για τα τυχόν κέρδη που πραγματοποιούν όταν
εξαγοράζουν τα μερίδια τους σε τιμή ανώτερη από την τιμή
αγορά τους.
I.Ακόμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως ο μεμονωμένος
επενδυτής που χρηματιστηρίου ο οποίος ασχολείται κατά
τακτά διαστήματα με την επένδυση σε μετοχικούς τίτλους,
επιδίδεται σε συχνές αγοραπωλησίες καταβάλλοντας προμή
θειες το κόστος των οποίων δεν είναι ασήμαντο.
Στο Α.Κ. επενδύοντας κανείς με μακροχρόνιο ορίζοντα απόφεύγει τις συχνές και αμφίβολης αποδοτικότητας αγοραπωλη
σίες, ενώ παρέχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι τυχόν θετι
κές προοπτικές της οικονομίας να ενσωματωθούν στις τιμές
των μετοχών.
Οι προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές για πράξεις στο
χρηματιστήριο είναι:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ
100% για ποσό έως 1.000.000
0.75% > >
> 1.000.000 έως 3.000.000
0.50% > >
> 3.000.000 και άνω δρχ.
Συνήθως οι προμήθειες για αγορά μεριδίων Α.Κ. κυμαίνο
νται από 4%-5% και οι προμήθειες κατά την εξαγορά 1%.
Όταν ένα μεριδιούχος επιθυμεί την ρευστοποίηση της επένδυ
σης του, θα έχει καταβάλει συνολικά προμήθεια διάθεσης
και εξαγοράς ύψους 5%-6%.{61}

{61 }ΕΤΒΑ:ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Εάν υποθέσουμε ότι ένας μεμονωμένος επενδυτής αγοράζει
και ρευστοποιεί τις μετοχές του μια φορά, θα καταβάλει
στους χρηματιστές συνολικά{αγορά και πώληση} προμήθεια
2%, 1,5% και 1% επί της άξιας της συναλλαγής.
Αυτά τα ποσοστά είναι σαφώς μικρότερα από τις προμήθειες
που καταβάλλονται για την επένδυση σε μερίδια Α.Κ.
Εκ πρώτης λοιπόν όψεως, φαίνεται οικονομικότερο να επε
νδύσει κανείς σε μετοχές του χρηματιστηρίου απευθείας.
Όσο δε αυξάνει το ποσό της επένδυσης τόσο ακριβότερη
είναι η επένδυση σε μερίδια παρά μεμονωμένα σε μετοχές.
Θα πρέπει όμως εδώ να επισημάνουμε τα εξής:
Οι προμήθειες που χρεώνει η εταιρία διαχείρισης είναι δια
πραγματεύσιμες και μπορεί να καθοριστούν σε χαμηλότερα
επίπεδα, ανάλογα με το ποσό που επενδύεται και πάντα κα
τά την κρίση της εταιρίας διαχείρισης.
Επίσης ο μεμονωμένος επενδυτής ακριβώς επειδή ο αποκλει
στικός υπεύθυνος για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του
και πιθανώς λόγου της ανεπαρκούς διασποράς που μπορεί
να επιτύχει, θα εξαναγκαστεί σε περισσότερες της μίας συναλλάγες, με αποτέλεσμα να <γυρίσει> τα χρήματα του ακρέτες φορές μέσα στο χρόνο, καταβάλοντας βέβαια τις
αντίστοιχες προμήθειες κάθε φορά.{61}
Δεν είμαστε φυσικά σε θέση να εκτιμήσουμε, κατά μέσο όρο,
πόσες φορές <γυρίζει> ένας επενδυτής τα χρήματα του
στο χρηματιστήριο, αλλά σίγουρα ή επένδυση σε μερίδια Α.Κ.
συγκριτικά δεν είναι ακριβότερη απ'ότι φαίνεται από μια
άλλη αντιπαράθεση των προμηθειών που χρεώνονται σε κάθε
περίπτωση. {62}

{61}ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ.ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΠΙΛΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1992.
{62}ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.ΜΑΡΤΙΟΣ 1997,
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Το χρηματιστήριο αξιών ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του
1876.01 πρώτοι τίτλοι που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλα
γών ήταν οι ομολογίες των εθνικών δανείων, οι μετοχές της
Εθνικής τράπεζας καθώς επίσης και οι μετοχές μερικών
άλλων τραπεζών και εταιριών.
Τα πρώτα 40 χρόνια της λειτουργίας του χρηματιστηρίου
χαρακτηρίσθηκαν από δυσλειτουργίες, οι οποίες οφειλόταν
στην ουσιαστική ανυπαρξία κανονισμού. {63}
Τα επόμενα ένδεκα χρόνια, δηλαδή από το 1917 μέχρι το
1928 με μια σειρά σχετικών διαταγμάτων επιχειρήθηκε η
βελτίωση της λειτουργίας του χρηματιστηρίου.
Τα χρόνια που επακολουθήσαν μέχρι το 1988 με νέα διατά
γματα και υπουργικές αποφάσεις επιχειρήθηκε ο εκσυχρονισμός του χρηματιστηρίου.{64}
Σημαντικές ήταν οι αλλαγές του επέφερε ο νόμος 1806/1988.
Με τον νόμο αυτό εισήχθησαν νέοι θεσμοί όπως: η δημιουργία
νέας αγοράς χρεογράφων για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, η λεγάμενη παράλληλη αγορά οι νέες χρηματι
στηριακές εταιρίες η δημιουργία του αποθετηρίου τίτλου και
η διεύρυνση του Διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστη
ρίου. {65}

{63}ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΘΗΝΑ 1991.
{64}ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΣΙΑΦΑΚΑ.
ΑΘΗΝΑ 1994.

Σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών εποτεύεται από το Υπου
ργείο εθνικής Οικονομίας και διοικείται από ενναμελές
διοικητικό συμβούλιο.
Τα μέλη του χρηματιστηρίου συνίσταται σε τακτικά και έκτα
κτα.
Τα τακτικά μέλη είναι οι χρηματιστές και οι χρημαστιστηριακές εταιρίες.
Τα έκτακτα μέλη συνθέτουν οι αντικριστές.{65}
Α. Προϋπόθεσης εισαγωγής στην κύρια αγορά.
Οι κύριες προϋπόθεσης για την εισαγωγή εταιριών στην κύ
ρια αγορά του χρηματιστηρίου είναι οι ακόλουθες:
1. τα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρίας να υπερβαίνουν
τα 500 εκτ. Δρχ.
2. Να αυξηθεί το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 25% με την
έκδοση νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή.
3. Να έχει παρουσιάσει ικανοποιητικά αποτελέσματα την τε
λευταία πενταετία.
Β.προϋποθέσεις εισαγωγής εταιριών στην παράλληλη αγορά.
Οι κύριες προϋπόθεσης για την εισαγωγή εταιριών στην πα
ράλληλη αγορά είναι οι εξής:
α.τα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρίες να υπερβαίνουν
τα 100 εκατ. Δρχ.
Β.η εταιρία να είναι υποχρεωμένη να αυξήσει το μετοχικό της
κεφάλαιο κατά 15% με έκδοση νέων μετοχών με δημόσια
εγγραφή.
Γ.να έχει παρουσιάσει ικανοποιητικά αποτελέσματα την τελευ
ταία τριετία. {66}

{65}ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.ΕΚΔΟΣΗ
ΣΜΠΙΛΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1991.
{66}Ο ΔΗ ΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.ΑΘΗΝΑ 1991.

4.1.1.

Α ΓΟ Ρ Α Π Π Λ Η Σ ΙΕ Σ ΣΕ

Α ΓΟ Ρ Ε Σ

Ε Ξ Ω ΤΕ Ρ ΙΚ Ο Υ

Όπως έχουμε αναφέρει οι εταιρίες διαχείρισης Α.Κ. μπορούν
να επενδύσουν ένα ποσοστό ενεργητικού τους σε τίτλους
του εξωτερικού.
Οι τίτλοι διακινούνται σε ξένα χρηματιστήρια έχουν τα ίδια
βασικά χαρακτηριστικά με αυτούς που διακινούνται στο Χ.Α.Α.
Η διαφορά έγκειται στο ότι σε μερικές ξένες αγορές κεφα
λαίου υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία χρεογράφων.
Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν είναι δια
θέσιμα ακόμη στην ελληνική αγορά.{67}

4 .1 .2 .

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ

ΣΕ

O P T IO N S .

Options είναι τίτλοι οι οποίοι παρέχουν το δικαίωμα
αγοραστή τους να αγοράσει έναν αριθμό τίτλων σε συγκε
κριμένη τιμή, αν ο αγοραστής το επιθυμεί.
Υπάρχουν δύο είδη Options, τα call Options και τα put
Options.
α. call

Options

Οι κάτοχοι των call Options έχουν το δικαίωμα να αγο
ράσουν μια προκαθορισμένη ποσότητα χρεογράφων σε μια
προκαθορισμένη τιμή μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία
{ή στη συγκεκριμένη ημερομηνία}.
Φυσικά τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές των call
Options αποβλέπουν σε κέρδη.{68}

{6 7}0 Δ Η Γ 0 Σ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,ΑΘΗΝΑ
1991.
{68}ΑΜ0ΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ.ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 1992.

ο πωλητής θα κερδίσει όταν οι μεταβολές στις τιμές των
μετοχών στις οποίες αναφέρεται το δικαίωμα {άλλα όχι η
υποχρέωση είναι τέτοιες που ο αγοραστής δε θα έχει το
οικονομικό ενδιαφέρον από την άσκηση των δικαιωμάτων
που αγόρασε.
Ο αγοραστής θα έχει κερδίσει αν η τιμή αγοράς των μετο
χών κατά τη διάρκεια της ζωής των Options είναι μεγαλύ
τερη από την αρχική συμφωνηθείσα τιμή.

B.PUT OPTIONS
Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης-πωλητής των Options δε
σμεύεται να αγοράσει έναν αριθμό μετοχών.σε προκαθορι
σμένη τιμή, ο δε αγοραστής έχει την ευχέρεια να πωλήσει
τις αντίστοιχες μετοχές μόνο αν το επιθυμεί.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι τιμές call και put Options διαμο
ρφώνονται βάσει των προσδοκιών της αγοράς για τις
μελλοντικές τάσεις στις τιμές των μετοχών.

4 .1 .3 .

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ

ΣΕ

W A R R A N TS.

Τα warrants εκδίδονται από επιχειρήσεις και οι κάτο
χοι αυτών έχουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών της επιχειρήσης με συγκεκριμένους όρους.
Οι όροι έκδοσης και λειτουργίας των warrants περιλαμβάνο
νται σε ειδική συμφωνία γνωστή ως warrants agrement.
Τα warrants είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματι
στήριο.{69}

{69}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΑΑΙΑ.ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ.ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΗ ΣΜΠΙΛΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1992.

4 .1 .4 .

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ

ΣΕ FU TU R ES

Τα furures είναι συμβόλαια τα οποία δεσμεύουν τα
ενδιαφερόμενο μέρη για την αγορά ή πώληση ενός χρη
ματοοικονομικού μέσου κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμέ
νου μήνα στο μέλλον.
Για παράδειγμα ένα τέτοιο συμβάλαιο μπορεί να αναφέρεται στην αγορά ε·ντόκων γραμματίων συγκεκριμένης αξίας,
παραδοτέας σε προκαθορισμένη ημερομηνία σε τιμή που
είναι γνωστή την ημέρα που συνάπτεται η συναλλαγή.
Παρακάτω αναφέρονται οι σπουδαιότεροι τίτλοι οι όποιοι
έχουν γίνει αντικείμενο συναλλαγών σε furures:
ΗΠΑ
-κρατικά ομόλογα
-έντοκα γραμμάτια {τρίμηνα} Δημοσίου
-πιστοποιητικό καταθέσεων
-έντοκες καταθέσεις σε Ευρωδολάρια
-ξένα νομίσματα όπως:
• Αγγλική λίρα
• Δολάριο Καναδά
• Γερμανικό μάρκο
• ιαπωνικό γιεν
• ελβετικό φράγκο
-δείκτες μετοχών.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
-Έντοκες καταθέσεις (τρίμηνες)
-έντοκες καταθέσεις σε ευρωδολάρια (τρίμηνες).
-Ξένα νομίσματα όπως:(70)

{70}Ο Δ Η ΓΟ ΣΠ Α ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΘΗΝΑ 1991.

•
•
•
•

δολάριο
ιαπωνικό γιεν
γερμανικό μάρκο
ελβετικό φράγκο

Αγορές για lafurures υπάρχουν επίσης στον Καναδά και
στην Αυστραλία. {71}
Οι επενδύσεις σείυΓυπβε ενδιαφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια,
επειδή μπορούν να προστατεύουν επενδύσεις σε κρατικά
ομόλογα ή να απομονώσουν τις αποδόσεις χαρτοφυλακίων
από πιθανή γενική πτώση στην αγορά.
Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την αγορά των
furures από άλλες παρόμοιες αγορές είναι περιληπτικά τα
ακόλουθα;
1.01 συναλλαγές σε furures γίνονται σε συγκεκριμένο χώρο
και υπό την αιγίδα χρηματιστηριακών αρχών.
Οι διαπραγματεύσεις σε furures πραγματοποιούνται μέσω
του συστήματος της δημόσιας αναγγελίας.
2. Όλα τα συμβόλαια των furures είναι τυποποιημένα ως
προς τις ποσότητες και την διάρκεια αυτών.
3. Η εκτέλεση των παραγγελιών γίνεται από ειδικούς οργα
νισμούς. {72}

{71 }ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.ΣΙΑΦΑΚΑ.
ΕΚΔΟΣΗ ΣΜΠΙΛΙΑ.ΑΘΗΝΑ 1994.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ

Π ΕΜ Π ΤΟ

Τ Α Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ
ΑΓΟΡΑ

5.1

ΣΤΗ Ν

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η

ΤΑ Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ Κ ΕΦ ΑΛΑΙΑ Π Ο Υ Π Ρ Ο ΣΦ Ε Ρ Ε Ι Η
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η ΑΓΟΡΑ.

Στην ελληνική αγορά προσφέρονται τα εξής αμοιβαία
κεφάλαια:
e Δήλος
• Ερμής
• Ιντεραμέρικαν ελληνικό
• Άλφα αναπτυξιακό
• Ευρωπαϊκή πίστη
• Ασπίς πρόνοια εισοδ.& υπεραξ.
. GENERALI LIFE
• NATIONAL NEDERLANDEN
• Άλφα σταθερού εισοδήματος
• Ασπίς πρόνοια εισοδήματος{73}

Α. ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Είναι τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα.
Χαρακτηρίζονται δε ως μικτού τύπου γιατί το χαρτοφυλά
κιο τους αποτελείται κατά 40%-50% περίπου από μετοχές
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι επενδυμένο σε σταθερού
εισοδήματος τίτλους, καταθέσεις και μετρητά. {74}
{73}ΑΜ0ΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΜΗΣ:ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 30/6/97
{74}ΑΜ0ΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ-ΑΣΤΗΡ-:ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ .ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ 9€

Εξαίρεση αποτελούν τα Α.Κ. ερμής και το ιντεραμέρικαν δυ
ναμικό τα οποία επενδύουν κατά πάγια τακτική μεγαλύτερο
ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους σε μετοχές.
Μεταξύ των Α.Κ. υφίστανται βέβαια διάφορες όσον αφορά
την σύνθεση των μετοχικών χαρτοφυλακίων τους, τις προ
μήθειες που χρεώνουν και την επενδυτική τους νοοτροπία.
Τα Α.Κ. μικτού τύπου απευθύνονται σε επενδυτές οι οποίοι
είναι διαθετιμένοι να αναλάβουν ένα ποσοστό κινδύνου και
απαιτούν περισσότερο ικανοποιητική απόδοση από αυτή των
σταθερών εισοδήματος τίτλων.{75}
Β.ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Η ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Τέτοια είναι το Άλφα σταθερού εισοδήματος και το Ασπίς
πρόνοια εισοδήματος.
Αυτά επενδύουν από μηδενικό έως 2%-3% ποσοστό του ενε
ργητικού τους σε μετοχές.
Το χαρτοφυλάκιο τους περιλαμβάνει κυρίως σταθερής από
δοσης τίτλους (ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια του
δημοσίου, κ.τ.λ.} αλλά και ομόλογα ECU.
Απευθύνοντας σε συντηρητικούς επενδυτές οι οποίοι απόζητούν την καλύτερη δυνατή απόδοση και άμεση ρευστότη
τα με χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο κινδύνου.
Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια έχουν τοποθετήσει τμή
μα του ενεργητικού τους σε αγορές του εξωτερικού προσφέροντας έτσι μια επιπλέον κάλυψη των επενδυτών έναντι του
κινδύνου υποτίμησης και δραχμής. {76}

{75}ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.ΑΘΗΝΑ 1990.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΟΛΕ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ,
{76}Ο ΔΗ ΓΟ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:ΕΤΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ.
ΑΘΗΝΑ 1993.

Ανάλογα λοιπόν με την διάρθρωση που έχουν επιλέξει τα
Α.Κ. την οποία ακολουθούν σε γενικές γραμμές με συνέπεια,
είναι και οι συνδυασμοί απόδοσης και κινδύνου που προσφέ
ρουν στους επενδυτές.
5.2

Ε Π Ε Ν Δ ΥΤΙΚ Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η ΚΑΙ Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΑ ΤΩ Ν
Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΩ Ν Κ ΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με την διεύρυνση της χρηματιστηριακής αγοράς θα εμφανισθούν στο μέλλον και άλλες πιο εξειδικευμένες μορφές Α.Κ.
όπως τουλάχιστον διδάσκει η εμπειρία άλλων ήδη αναπτυγμέ
νων αγορών του εξωτερικού.
Συνηθίζεται διεθνώς τα ειδικευμένα Α.Κ. να είναι συνεπή
στην
επενδυτική τους φιλοσοφία και να συνεχίζουν να επενδύουν
στους τομείς που είχαν επιλέξει αρχικά {είτε αυτοί οι τομείς
είναι κλάδοι της οικονομίας, εταιρίες συγκεκριμένου αντικει
μένου, μεγέθους γεωγραφικής θέσης κ.λ.π.}
Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα έχουν ιδρυ
θεί πρόσφατα και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να προεξο
φλήσουμε την συνέπεια στην επενδυτική τους πολιτική.
Είναι βέβαια γνωστή η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους
και ο τύπος στον οποίο ανήκουν, δεν είναι όμως ακόμα
ξεκάθαρο το κατά πόσο θα δείξουν συνέπεια σε αυτή την
πολιτική που αρχικά έχουν επιλέξει και δεν θα μεταβάλλουν
την διάρθρωση τους ανάλογα με τις διακυμάνσεις του χρη
ματιστηρίου και ακόμα πιο σημαντικό, κατά πόσο θα την
μεταβάλλουν.
Σε μια πιο αναπτυγμένη αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως
σύντομα ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί και η ελληνική, θα ήταν
σκόπιμο ο επενδυτής να επενδύσει σε περισσότερα του ενός
αμοιβαία κεφάλαια. {77}
{77}ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ .ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΘΗΝΑ 1991.

Η αρχή είναι και εδώ η ίδια που ισχύει και στις επενδύσεις
σε μετοχές:να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διασπορά.
Στην Ελλάδα, με δεδομένες τις δυνατότητες που παρέχει
σήμερα η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων θα ήταν σκόπιμο ο
επενδυτής να τοποθετήσει τις αποταμιεύσεις, του σε αναλο
γίες που ο ίδιος εκτιμά πιο αποτελεσματικές, σε μικτού και
σε σταθερού εισοδήματος Α.Κ.
είναι απαραίτητο να παρακολουθεί κανείς σε τακτά διαστή
ματα την πορεία του Α.Κ. που έχει επενδύσει καθώς και την
σύνθεση του χαρτοφυλακίου του, ώστε να είναι σε θέση να
μεταπηδήσει από ένα Α.Κ. σε άλλο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
που συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στην οικονομία.
Εάν εξετάσουμε την διάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους
αμοιβαίων κεφαλαίων θα παρατηρήσουμε τα ρξής; όλα τα
Α.Κ. έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους
τοποθετημένο σε μετοχές τραπεζικού.{78}
Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι τράπεζες κινδυεύουν συγκριτικά σε μικρότερο βαθμό από πτώχευση, δια
θέτουν την δυνατότητα να < στη ρίξουν > την τιμή της μετο
χής τους, έχουν παραδοσιακά ικανοποιητικά κέρδη, παρέ
χουν ικανοποιητική και συχνή πληροφόρηση στο κοινό και
έχουν μεγάλη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών
τους.
Σε δεύτερη προτίμηση στα χαρτοφυλάκια των περισσότε
ρων Α.Κ. έρχονται οι μεταλλουργικές εταιρίες και σε Τρίτη
οι εταιρίες τροφίμων, καθ' όσον αυτές θεωρούνται μεγάλες
εταιρίες με σταθερά ικανοποιητικές αποδόσεις και ικανοποιη
τική εμπορευσιμότητα των μετοχών τους.{79}

{78}ΑΜ0ΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ-ΠΡΟΟΠτίΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ.ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΠΙΛΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 1992
{79}Ε Τ Β Α :0Δ Η Γ0Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΟΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.

Τα A.K. μικτού τύπου παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα
στην διάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους και κατά συνέπεια
αντιδρούν, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο έγκαιρα,
με τις ίδιες κινήσεις όταν συμβαίνουν σημαντικές εξελίξεις
στους κλάδους που έχουν επενδύσει.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν
τα Α.Κ. μείωσαν τα ποσοστά συμμετοχής τους στο κλάδο
των κλωστοϋφαντουργικών εταιριών, όταν έγιναν αντιληπτά
τα σημάδια της μακροχρόνιας ύφεσης του κλάδου.
Αντίθετα όταν άρχισε να ξεσπά ή κρίση στον περσικό κόλπο,
αφού είναι γνωστή η ανελαστικότητα του κλάδου στις περιό
δου κρίσεως.
Ακόμη παρατηρούμε στα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων
κεφαλαίων με διαχρονική προτίμηση όσο αφορά ορισμένως
μετοχές του χρηματιστηρίου.{80}
Συγκεκριμένα το Α.Κ. ασπίς πρόνοια διαΤηρεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα και σε μεγάλο ποσοστό του χαρτοφυλα
κίου του μετοχές της ιονικής τράπεζας, της τράπεζας
πίστεως της άλφα λήζινγκ και των εταιριών τιτάν και Ελαίς.
Ανάλογα το Α.Κ. δήλος διατηρεί σε υψηλό ποσοστό με
τοχές των εταιριών αλουμίνιο της Ελλάδος, Τιτάν, Εθνικής
xptxufcijus, pwwu-tviif=)4-|fc·
±ράηκζαί; Πίστεως το Α.Κ. Ερμής
διατηρεί υψηλά ποσοστά στην τράπεζα εργασίας. Εμπορικής
τράπεζας, τιτάν και ιονική τράπεζα.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο, Ιντεραμέρικαν. Ελληνικό στις τράπεζα
εργασίας, τράπεζα πίστεως, τιτάν, ιονική τράπεζα, ετεβα και
αλουμίνιο της Ελλάδος, ενώ στο τέλος το Α.Κ. αλφα αναπτυ
ξιακό διατηρεί σημαντικά ποσοστά του χαρτοφυλακίου του
στην τράπεζα πίστεως, τιτάν, αλουμινίου της Ελλάδος και
ιονική τράπεζα. {81}

{80}ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.ΜΑΡΤΙΟΣ 1997

{81}ΕΤΒΑ:ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.

Ας παρατήσουμε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι θυγα
τρικά τραπεζών διαθέτουν σημαντικά ποσοστά επενδυμένα
στις μετοχές των τραπεζών αυτών.
Ας εξετάσουμε τώρα την πορεία των Α.Κ. της ελληνικής
αγοράς από πλευράς εξέλιξης καθαρής τιμής του μεριδίου
τους.
Όπως παρατηρούμε, από το χρονικό διάστημα που λογιαριάζονται οι αποδόσεις, κανένα από τα τρία παλαιότερα
αμοιβαία κεφάλαια {δήλος, Ερμής, Ιντεραμέρικαν ελληνικό}
δεν κατάφερε να υπερκαλύψει τον γενικό δείκτη.
Αυτό σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, χωρίς καμιά
διαχείριση επέτυχε μεγαλύτερη απάδοση από τα διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια.
Κατ' αρχάς τα χαρτοφυλάκια και των τριών αυτών
αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι πλήρως επενδυμένα σε με
τοχές <τοΑ.Κ. Ερμής έχει μεγαλύτερο ποσοστό σε μετο)^ς
από τα υπόλοιπα δύο>.
Αυτό σημαίνει ότι τα Α.Κ. δεν μπορούν λόγω της διάρθρω
σης τους και μόνο να επωφεληθούν πλήρως των ανοδικών
τάσεων του δείκτη του χρηματιστηρίου παρά να τον ακο
λουθήσουν σε πλησιέστερο ή μη βαθμό.
Εάν παρατηρήσουμε τα σχεδιαγράμματα λίγο προσεκτικά θα
δούμε ότι και τα τρία Α.Κ. ακολουθούν την πορεία του δείκτη.
Αυξάνεται δηλαδή η αξία τους σε ανοδική φάση και μειώνε
ται η αξία τους σε πτωτική φάση.
Ακόμη παρατηρούμε ότι το Α.Κ. Ερμής διαθέτοντας το
υψηλότερο ποσοστό του ενεργητικού του επενδυμένο σε με
τοχές ακολουθεί πολύ πιο πιστά τις μεταβολές του δείκτη,
ενώ αντίθετα το Α.Κ. δήλος και ιδιαίτερα το α.κ. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡ1ΚΑΝ Ελληνικό, μεταβάλλονται με ηπιότερους ρυθμούς στις
μεταβολές του δείκτη, ως συνέπεια του μικρότερου ποσοστού
μετοχών που διέθεταν στο χαρτοφυλάκιο τους. {82}

{82}ΕΤΒΑ.Ό ΔΗ Γ0Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.

Παρατηρούμε πάντως ότι όλα Α.Κ. περιορίοτηκαν σε μικρό
τερες απώλειες απ' ότι ο δείκτης κατά την πτωτική φάση
του χρηματιστηρίου.
Τα Α.Κ. ομολόγων{σταθερού εισοδήματος} έχουν σταθερά
ανοδική πορεία αφού η απόδοση τους δεν εξαρτάται από
την πορεία των μετοχών του χρηματιστηρίου.
Η στιγμιαία πτώση που παρουσιάζουν τα Α.Κ. σταθερού
εισοδήματος την 1 Ιανουαρίου στα αντίστοιχα σχεδιαγρά
μματα, οφείλεται στην αφαίρεση του μερίσματος από την
καθαρή τιμή του μεριδίου.
Είναι αλήθεια ότι ένας μεμονωμένος επενδυτής θα μπο
ρούσε να είχε επιτύχει υψηλότερη απόδοση την περίοδο
Απριλίου 1989- τέλη Μάιου 1990 {οπότε συνέβη η εισβολή
του Ιράκ στο Κουβέιτ} εάν είχε επενδύσει στο χαρτοφυλά
κιο της αγοράς αντί της επένδυσης σε Α.Κ. .
Ο ίδιος όμως επενδυτής από την άλλη πλευρά, θα είχε ση
μειώσει σημαντικότερες ζημιές εάν είχε επενδύσει την περίο
δο Μαίου 1990-τέλη 1990{όταν ο πόλεμος στον κόλπο φαίνόταν αναπόφευκτος} στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς αντί σε
Α.Κ. τα οποία είχαν περιορισμένες απώλειες.
Το συμπέρασμα είναι ότι τα Α.Κ. είναι σε θέση να
επιτύχουν μακροχρόνια ικανοποιητικές αποδόσεις αποφεύγοντας τις μεγάλες απώλειες κατά την διάρκεια πτωτικών
φάσεων του χρηματιστηρίου.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα Α.Κ. το χρονικό διάστημα από
την έναρξη λειτουργίας τους δεν είναι αρκετό για να εξά
γει κανείς σοβαρά συμπεράσματα σχετικά με την συμπερι
φορά τους απέναντι στον δείκτη, ούτε για το κατά πόσο
είναι επιτυχημένη ή όχι επενδυτική τους πολιτική.{83}

{83}ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:ΕΝΟΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Γ.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ
Γ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ.ΕΚΔΟΣΗ ΣΜΠ1ΛΙΑ.ΑΘΗΝΑ 1992.
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Η INTERTRUST, ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙ
ΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A Ε., αναλομθόνει έναντι του
δικαιούχου τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTER
AMERICAN, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»
και ΤΟ Ν.Δ. 608/1970. Η INTERTRUST υποχρεούτοι
να εξαγοράσει, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με την

επιλογή οτην έντυπη αίτηοΐ', του δικαιούχου, τα πα
ραπάνω μερίδια οτην τιυή εξαγοράς, όπως Οοΐ
υπολογίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού Αμοιβαί
ου Κεφαλαίου, και να καταβαλει στον δικαιούχο το
αντίτιμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ
θρου 9 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
και του άρθρου 20. παραγ 4 του Ν.Δ. 608/1970

( ΜΕΤΑΒΙ ΒΑΣΗ )
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Η ΑΛΦΑ Εταιρία Διαχειρίοεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΕ αναλαμβάνει έναντι του δικαιούχου τις υποχρεώ
σεις που απορρέουν από.τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΛΦΑ» και το ΝΔ 608/70. Η Εταιρία
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καταβάλει στον δικαιούχο το αντίτιμο της εξαγοράς εντός πενθημέρου από την υποβολή της οιτήσεως, με
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-.-50 215000.00
ΟΕΔ5Εΐ:2ν.' I5i9
XiO) 2iA.(Mi.ai
ΟΕΑΈΔΉΙ5Α30
^S.'KjO
ΟΕΔ7ΕΙ5.>^ 15.659
13.700 216.000.lX)
ΟΕ47LI« Ι6.05Έ
20-500 21li.000.00
ΟΕΔ7Ε-3Λ« 15J09
iiOG 215,000.00
ΟΕΑΤΜΞΝΑ 16.βί'ϊ
140.000 MO.000.00
0ΕΔ7Ε9«1Οϊ
0
0
ΚΑττοκ
S5.000 200.000.00
ΟΕΔ7Εΰ.Ί0.%14Έ
90i00 200.000.00
ΟΕΑ7ΕΙ51105Κ';
27030 200.000.00
ΟΕΑΤ
llbl
ΟΜΟΛΟαΑΚ,ΑΑΧΝΈΕΑΕΥΧΗΝΤΚΟΥΛΗΜΟΕΙΟΥ _
9
OMOAKAMRAI Ξ,'Γ'Κ-Ε
l \la m r . - i 105%
ΠΟΥΛΑ ΓΤΊ:·':1535%
ΠΟΥΛΑ I7/W:-S;15j5%
ΟΜΟΑΟΠ.ΑΚ.ΑAKNEUΕΠΚΕΙΡΗΙΕΟΝ

2i00.000
2.000.003
5.^00.000
5.000.000

146-^
ΟΕΔ7ΕΞΛ5(Λΐη
\9925ii
ΟΕΛ7E15'I5(.AJT)
2&m
ΟΕΔ7Ε.17Λ.<)5(Λΐη
45.000
ΟΕΑ7TAN5(A1O
21S.500
ΟΕΔ7Ε:7Ι195(.Α^·η
56.000
οελ 7ε:ι·ι ’?5(λ ι 'Π
20.0tO
OEi7EI41N«A.m
50.000
ΟΕΑδΕΙΊ,^ΐΛΐη
5.000
0ΕΔΤεΐ3β%(Λ1Τ)
1
2SJ13
0ΕΔ7Ε17/5196(ΑΙΤ)
500)
ΟΕΑ7Ε.194%(Λ1Τ)
6000
ΟΕΛ7Εΐα7,'»6|Α1,Τ)
6.500
ΟΕΑ7ΕΙ7Λ%1Α1.η
ΟΕΑΧΩΡ1ΕΤΡΕΧΟΝΤΑΤΟΚ/ΑΕΑ

193.4fti*.r
19J.12SJ8
190.605.99
1K7.63SJ5
Π6.42Τ'4
I99.W4.S4
19t).613.W
199.S50.71
191794.70
189.121.65
187.69914
184.949.90
1S6.W110

Ο.ΜΟΑΟΠΕΕ ΕΛΧΗΜΚΟΝΛΑΝΈΙΟΝ
ΕΤΐΑ&νΚΑΝΗΟ.»)^

200

εκδοιεωι ετβλ

ΛΟίω ΧΡΕΙΪΓΡΑΦΛEIQTEPIKOY
ΓΕΝΙΚΟΕΥΝΟΛΟΧΊΟΟΥ ΕΕΟΤΕΡΙΚΟΥ

9.938.00

Roimnb
'»

αν£ΟΛ:.ΑΙΙΑΓΤΗίΕΙΕ
XPEflETEE ΛΙΑΦΟΡΟΙ
MET KOI ΌΓΕΜ01 E.N.EEKOY

0.07^

MElON.iXTIOXPEnEEIE
ΠΙΕΤ1ΤΤΕΕ Α1ΑΦΟΡΟΙ
YTIOXP. AHOΦΟΡΟΈ-ΤΕΧΗ

217.620.4.S)
217.6:0.450

0.07^i

ΓΕΜΚΡ ευ>;ο.\ο_εμ ;ρπγίκου

40.110.450

O.I45fc

4.4::s.ixx)ijCti
10.650.420.000
2.959100.000
4.4:3.000.000
i..s2‘iOOiXX3
28.000.000.000
186.739.696
17000000.000
18.100.000.000
5i06.000.000
94.752.109.696

3018^

21500.000
5i).0000)0
i05.0(X).000
105.000.000
:S2i00.000

0,09^

1

2?lal003.098
i
5i36.%7.776
8.443.725.660
38..WS1S1190
ll.19lin.2M
3.9321O.SOO
9.992i35.700
963.975il0
24166.766.019
938.496.190
1.109.699.424
1113.167.787
172361.708155

55.09S

267J963I8.051

85.47%

1.937.600
1.987.600

i

1

1

IJ09.U17::

Δ ή λ ο ς Δ ι λ χ ε ι ,ρ ι ς ε ω ς Δ ι α θ έ σ ι μ ω ν
Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ31 13%
Α.\ΙΟΙΒΛΙΟΥ ΚΕΦΑΥΑΙΟΥ .\ΗΛ0Σ ΛΕΑΚΣΕηΣ ΛΕΑΟΕΣΙΜΟΝ

αι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟ.ΑΟΠΣΜΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11-31131996
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

E/t/j.vixca· icntiun
METO(i Wi μοί £\fv~;mizoi·
ΧοημίΤΤοκα6ie^fOiuu
η>ΌΛ0 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΠΌΜ1 ΕΙΣλΓΜ. στο«ΉΜ. ΓΓ\ΙΡ. ΕΕΩΤΕΡΙΚΟν

ΟΕ4ΤΕ11»3Ι3.·5'ί
0UTE9V314.95'I
OE^"E13 3'-i;3.o3''·
KATTOk.
0ϋ-Εμ;'(ϋ6.(ΐ5'ί
k-ATTOK
ΟΕλ :Ε30ι:<Μ!3^'·γ
ΟΕΑ-Ε<·'ίίί4-''·<
kATTOk
:οοοοο
ΟΕΑ7ΕΙ4 9614J5;
kATTOK
100.000
ax«xx)
ΟΕΑΈΒ10
73.750
:»0000
ΟΕΑ7Ε15:
OMO.AORAkAiANTLAELVAHMKOYARMOEIOY
X)
OE17E1«5(.aJLT)
5.00
0B-E1195(.A1T)
4.1)00
OEi5EJ!95(.A.:T)
75>0
ΟΕΑΈ 1339ο1.Αΐη
33ΰ
ΟΕ57ΕΓ596(.Λΐη
34.71155
ΟΕΛXQPIETPEXO.ST.ATOkOMEPIAU

:.6lT85S.tM5

Λ.τστί>^-οασταιχεο«^η)η: vfo
/βθαοη; .it^ovotc;
ΐ:^·ΝΌ.\0 ΠλθΗΤΙΚΟν
ιι.ύοϋ.οοοϋοο

βΐ ΚΑΤ-Υΐτ.ΥΐΗ AOTaPUIMO^ AnOTtVEINUTflN \P

oo.ooo.oco.ooo
14.:50.0θη.ϋ00
73.6I8J59.700

ETOYY

1956ί5.·Ό

9-84:3.915

199337,04

!493".·5Ε·

IS9149.C3 4.97οO9.W3

ΟΜΟΛΟΠΙΕLAVH.MkDNΙΑΑΈΙΩ.Ν'

85_554.Ιό8.5:8

ΕΑΛΌ.ΑΟ.ΆΑΡΤΟΦν.νΑΚΙΟΙ· ΕΕΩΤΕΡΙΚΟΥ

S5.805J68.538

ΕΞΟΜ
ΕίοδαντΓήση; προοούυΛ·
ΕΞοδασΌςχαω/JiCRa: χρ€ω·/ς«<ί«Λ·
ΓιΗ-οίΛ(Ιόία·.Λ·
ΜΘΑΡ.ΥAHOTLVEENUTAΧΡΗΕΗΕ
γΐ fcATATTAlH ϋλΝΌΜΗΕ ΚΕΡΔΩΝ11
Κεοόηκε^αίΛίονΛροη·/<Λ’μεΝΜΛ’χρήοίιΐΛ·
. Κεοδη7θτ|αη;
' Κέρδηπρο: δκτνομή

διανεμηθελπακέρδηστηδιάρκειητη: χρη^^;
ΜΕΤ-ΚΟΙ .ΑΟΓΣΜΟΙ ΕΝ.ΕΣΧΟΥ
Κέρδηπρ<κδίθ>Όμήστον: μεριδ«Λ70\·:
'ΙΕΙ2Νι1Τ10ΧΡΕη.ΕΕ!Ε
ηίΓΓΒΤΕΕΛΕΑΦΟΡ01
ΠΙΟΧΡ.ΑηΟΦΟΡΟΙΤ-ΤΕΑΗ
ΓΧνίΚΟΕΑΛΌΛΟENEPEHTIkOY

131S.981.

ΔκηΌμήχερδιίτΝ’στον; μεοιδισνχοΐ':
τη; 311119%
Υπόλοαοκερδών πενέο(εαόκέρδηκεςΌ/Λίον

Ί Ο Ν ΙΚ Η 2 0 Η Σ Ι^ΤΑΘΕΡΟΥ, Ε ΙΣ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ
Σ Υ Ν Τ Α Ξ ίό Δ Ο Τ ΙΚ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν "
■ '

/

' '(»£ Χ ·72 9 Β/21.9.93)

' ■

V ·.■

'·-

-
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Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (98,51%)
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5ΕΤΗ (57,69%)
ΕΚωΣΕΩΣ 31«)1,'94 121.75S

1.500 217995.891

326.993.837

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7ΕΤΗ (40,82%)
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 3ΐ;03,'94 X 20.50S

1100 210334246

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (98,51%)

231.367.671

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ■ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01.01.94-30.06.94
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ 30.06.94
ΠΛΕΟΝ:
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΝ
ΑΠΟ 01.0194 ΕΩΣ 30.0694
ΜΕΙΟΝ:
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ
ΑΠΟ01.0194 ΕΩΣ 300694
'

50C.3494130

5Κ,349412

10.773.6729

11422.679

_____ ^

______ :

558.361.508

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1,83%)
ΚΑΤΑβΕΣΕΙΣ 04€ί1Σ

10,364,808

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (100,34%)

568.726.316

ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (-0,34%) (1.954.505)

ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡηΤΓΚΟ ΤΗΝ 30.0694
ΣΕ Τ»4ΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
566.771.810
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΟΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30.0694
ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
566.771.811

(1)

(ΜΕΡΙΔΙΑ 511.123,086 χ 1.108,88 ΔΡΧ.)

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ
ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΧ7Υ
ΤΟΚΟΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΒΙΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΣΕ REPOS
ΔΙΑΦΟΒΑ ΕΣΟΔΑ

38.361.507
9.852.055
5.446.379
4.547.725

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ■ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

58.207.666

V ΤαΟμόλογα ίου Ελληνικού Δημοοίου οποτιμήθηκαν στην οναμαοτική
τους αξία πλέον των δεδουλευμένων τόκων οπό την ημερομηνία
εκδόοεώς τους μέχρι την 30.06.1994.
2. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εναρμόνισης του Κανονιομού
με την ισχΟουοο νομοθεοία
3, Για την επένδυση οε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοοίου, ποοοστού
μεγαλύτερου του 35% του Καθαρού Ενεργητικού δεν τηρήθηκαν
απόλυτο 01 προδλεπόμενες προϋποθέσεις.

ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΜΟΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΙλΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΒΑ ΘΕΜΑΤΟΦίΛΑΚΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (100 %)

566.771.811

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

2.630403
250.000
327544

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ·2·4ΐ3 χ20.50ΕΚΔΟΣΕΩΣ 30,4,93 χ20.50-·
ΕΚΔΟΣΕΩΣ '7;5,·93 χ20.50·
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 31.5-93 χ20iO·.
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 15,6,93 ι 2C.5-0
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 30,6,93 χ 2C.5C ·
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 15,7/93 χ 23.00.
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 31,8.93 χ 2225%
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 15,11.93 χ 2225ΕΚΔΟΣΕΩΣ 30,11.93 χ 2225ΕΚΔΟΣΕΩΣ 16,12.93 χ 2225%
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 31,1293 χ 2225ΕΚΔΟΣΕΩΣ 19,0194 χ 2225·’<
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 31,01.94 χ 2175%
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 15,0394 χ 20.75·

A. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ά
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (82,64%)
ΜΕΤΟΧΕΣ
τι*ΠΕίξΐ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΟΝΙΚΗ

ετΑΡίειEnem
nsr^·ο.ΰ<·m
nO
^M
NTCf'PriEI/OCA···:
Em
sm
Eilor^
ΔΙΑΣ AEEJt

10.000

ΜΟΓΖΑΚΗΣ (KOINj
ΕΣES
UETAAMmEl
ECON AE (ΠΡΩΗΝΒΙΕΦΗΛι
WTfWKOMAE (KCW.)
NTWOM ΑΕ ΠΡ0Ν)
METKA AE(K0W)
X ΡΟΚΑΣ ABEE KOIN.i

1Α.7Μ
77.900
9Β30
7Ε6Κ

179170.0CC·
“Γ,'.079.000
215.464B0C
39Α80.000

18.770

5.5CC
2000
3.000
'5.0CO
2000030.000
20.000
100.000
40.000
40.000

208.9863CC
243183.’51
'33285.616

100.056,164
550.3C89C2
244935.616
122.117.808
118.531.507
355.594.521
708479450
"3.398530
112564247 2255.56112.008,904 3.360267.120
111.094.521 2221390.420
109936301 10993630.100
217995390 9719.835.600
212279.452 9491.176080
39.957.286.528

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΛι ΟΣΙΟΥ 7ΕΤΗ (23,14%)
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 14ΚΙ294 X21.75%
35000 216327.397 7.571.456.895
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 31·03,94 I 2050%
35,000 2Ό334.247 7361 698.645
ΕΚΔΟΣΕΩΣ 15/04,94 χ 20.5(Ρ,
9000 206.649315 ' 577843.835
16.811.001.375
ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΤΗΣΙΑ (0,32%)
ΕΚΑ 30,06,·94 ΤΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 21.75% 19.940 11646.017
232221379
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (78,48%)

ΡΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ lR26-i)
ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΑ0ΗΣ AE iKON.··
EMHN BIOMHX. ΖΑΧΑΡΗΣ
CHIPITAAE

57.000.509.482

ΘΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (0,06%)
INTERBETON X 24,5% 10,0694
22 2.028191.773

44620219

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (82,64%)
60.025,226.501

ΛΑΕΥΡΟηΟΗΤΙΚΕί lo m i
u m AT ΓΕΟΡΓΙΟΓ
- ΛΙΑΦΟΡΕΙ ETAPtEI ιΟΕΙχΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑ: ΝΑ E,IA.<E)01'NΣΤΟ ΧΡΗΜ, ΕΚΤΑ, ΑΕΤΗΝΟΝ ίΰ.Μ’,Ι
1.750
21.787.500
Τ.Ε.Κ.·
12450
1250
10.637500 .
INFORMΠ ΛΥΚΟΣ ΑΕ
86%
32.625.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΚΙΝ Η ΤΩ Ν Α ΞΙΩ Ν Ε ΣΩ ΤΕ Ρ ΙΚ Ο Υ (8 2 ,6 8 % )

RXKEN AE
ΚΑΤίΤΚΕΥΑΠΙΚΕΐ 10.78‘ή
ΑΕΓ,ΕΧ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΚΗ
ΑΚΤΟΡ
ΓΕΡΝΑ
0ΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ
ΤΕΒ.

2000 Ό·£453.150.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (18.54'.)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΠΜβΩΝΙΑ ETlANATOfM
(ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ REPOS1

38.140
24.750
35.140
34.840
13.230
12.080

60.057.851.501

48,361.044
13410641 533 13.459.002.577

Α ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (0 ,14'.)

104.221.684

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (101,36%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (4,10%)
2.980.096.800
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5ΕΤΗ (55,02%)
ΕΚΔΟΣΕΠΣ 28/2193X 21,00%
500 214.153,424
107.076,712
EkS
15,3,93 , 20.75%
5«) 212,279.452
Κ«.139.726

73.621.075.762

ΜΕΙΟΝ ΥΠ ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΟΥ (·1.36"·.)

(985.840.449)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (100%)

72.635.235.313

(ΜΕΡΙΔΙΑ 53.136.195,3076 ) 1.366,96 ΔΡΧ)
Το ηοοοοιά οε πορένθεοη ονοψέρονται ο

m\

ου Κοθορού Ενεργητικι

KOI περιλαμβάνονται οτις απαιτήοεις,
6. Η αποτίμηση των μετοχών ττ|ςεταιρίας Τ.ΕΚ.· πουοτις 3006.1994
δεν είχαν ειοαχθει οτο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έγινε στην
τιμή διαθ^ς κατά την έκδοση.
7. Δεν έχουν αλοκληρωξει οι διαδικασίες εναρμόνισης του ΚανανισμΰΟ
με την ισχυουοα νομοθεοία.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01.01.94· 30.06.94

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ·
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 30.06.94

2.234.468.356

(ΜΕΡΙΔΙΑ 2.135.219.69 χ 1.046,48 ΔΡΧ.) (I+II+IIHIV)
.Αθήνα. 20 Ιουλίου 1994

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΑΘΑΝ ΓΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΟ. ETAMATCTACTr
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧηΝ
'.e=W ΣΕ χνκ.νΟΦΟΡΙΑ
ΚΑ! ΑΞίΑ ΑΥΤηΝ
--Ν θ'.0104
1.31493025
-.347-42.063
ΠΛΕΟΝ:
7Ο/41Σ0Σ ΜΕΑώΐΩΝ
ΚΑΙ Α3Α ΑΓΠΟ
ΑΤΟ 11.94 ΕΠΙ 30.6.94 896.063.24
1.037.657.176
UEION:
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ί4Ε=·,ΔΐηΝ
ΚΑ; ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΝ
ΑΙΧ) 1.1.94ΕΩΣ 30.0694 75.773.80 820269,44 80.471.097 9571.860J9
ΚΑΙ ΑΞΙΑΑΥΤΟΝΤΗΝ 30.06.94

2.304.328.14

2.135.219.69

II.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2234468356 (390.574.241)
ΙΙΙ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ
ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΟΝ ΕΛΑ ΔΗΑΟΣΙΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΤΟΠΑΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
τοκα ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ REPOS
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
/ΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΟΝ

96.499972
965581
35.435.970
27.497.750
160.399.273
193.354.591
353.753.864
10.415.980
6909.021
22.511.313

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους κχ Μεριδιούχους του
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΈΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ"
Ελέγξαμε,την εξαμηνιαία έκθεση της 30ης Ιουνίοα 1994
(περιόδου 01/01 - 30/06/94) του ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΈΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ'. Κατά τον έλεγχό μας εφορμθοαμε, τις
διατάξεις του Ν. 1969/91 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον
Ν.2166/93 κοι το ΠΛ 433/93, τον Κανονισμό που έχει εγκριθεί
από την Επιτροπή ΚεφολαιαγορΟς για το ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑ,ΝΑΚ)
ΈΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ' και τις ελεγκτικές διαδικασίες, που κρίναμε
κατάλληλες με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του
Σώματος Ορκωτών Λογιστών και τα Διεθνή Ελεγκτικό Πρότυπα
ΗΈΡΜΗΣ' Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
που διαχειρίζεται το ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ',
τήρησε τα βιβλία και στοιχείο τα οποία προβλέπει η ισχυουοα
νομοθεοια και τα έθεσε στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του
ελέγχου. Παρασχέθηκαν οι πληροφορίες και επεξηγήσεις τις
οποίες ζητήσαμε. Οι επενδύσεις οε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν
από τον θεμοτοφΟλακα, Η έκθεαη ουνυπογρόφεται σύμφωνο
με το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 1969/91 από τον θεματοφΟλακα
Η ανωτέρω έκθεση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία
τηρήθηκαν από τη Διοχειρίστρια Εταιρία και αφού ληφθούν
υπόψη και οι σημειώσεις που αναγράφονται κάτω από την
Αναλυτική Περιουοιακή Κατάσταοη περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που προθλέπονται από το άρθρο 40 του Ν. 1969/
1991 και απεικονίζει, βόοει των διατάξεων που ισχύουν
λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές
την οικονομική κοταστοση του ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΈΡΜΗΣ
ΜΙΚΤΟ' κατά την 30η Ιουνίου 1994 καθώς και τα αποτελέομοτα
της περιόδου από 01/01 - 30/06/1994.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 1994
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.94 ■ 30.06.94
ΐν.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

311.841.286
8.873.169

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

ΚΕ|Μ
μ1
ο ΈΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ" ?:
(Φ ^

468 8717.7^2)

'

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ^ΑΤΑ ΤΗ Ν 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01 .0 1 .94 - 30.06:94)

^^

(ΑΡΟΡΟ 40 R 1969/91 Φ.ΕΧ. 167 Α/3θ:ΐ0.91)

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙ0ΥΣίΑ1<Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μ
ΕΌ
ΧΕΣ Π
Ε
Ο
Κ
Ε
ΤΑ
,

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (90,28%)

ΓΕΚ.

τον

rW/lEZET ,Ι6-!5·Μ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΟΝΚΗ

1.995.537.968

ΧΛΑ:098’,Ι

V4 EI4A3CT ΣΤΟ
1245C

1.750

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (90,28%)

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΡΑΧΜΕΣ
19.400
49.110

7.040
4,710

136.576
231.308

mmεπειαΥΣΕΩ
κ·οΐίπι

AEM
.E.T.

xmimΠ
Ρ
Ο
ΪΟ
Ν
ΤΩ
Νη.5ον
UETAAM
fPrmΕΠ
ΧΞΙΡΗ
ίεΐΙΙ4Μ
%
)
AAFYPom
m
E!lom)
jlAOORETE
TAlPeEiUHI

5.776.000

21.787.500
2.017.325.468
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (9,30^.)
ΚΑΐΑΘΕΙΒΣ ΟΙΐΠΣ
ΤΙΤ/ΟΙ ΜΕ ΣΥΜΔΟΝΙΑ Β1ΑΝΑΓ0ΡΑΣ
,ΚΑΤΑΘΕΣΒΣ ΣΕ REPOS)

ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΡ. ΕΠΕΝΟνί ΧΑΡΤΟΦΙΑ
UETASOPm ■ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ I0SS‘·.}

2.896.516
204981.065 207.877.581

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1,15%)

25.629.154

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α£ .K0W,

33.600.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (100,73% ) 2.250.832.203

X ΡΟΚΑΣ ΑΒ£Ε (ΚΟΚ,.

99.189.300

ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (-0.73%)

Μ ·0 AT ΓΕΩΡΠ»

20.674.500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (100%) 2.234.468.356

ΚλΤΑΣΚΕΥΑΠΙΚΕΙ (7.47SJ
ΑΕΓΖΚ.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

■

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (89,30%)

EZriTEPIKW

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (35,39%)

(ΜΕΡΙΔΙΑ 2.135.219,6856 χ 1.046,48 ΔΡΧ.)
15.300.000
78.781.600
94.081.600
ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ - _ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
37.365.900
61.024.800
16.810200
166.923.700
790.859.200

" ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5ΕΤΗ (37,44%)
■?.'7 Είδ 30106/1993> 20.5!Ρ>
'-500 200.112229
300.168.494
- Εκδ 19/01/1994X2225‘t
' 000 109.936,301
109.936.301
Εχδ 14/02/1994X21,50Η
' ΜΟ 108.069.863
108.069.863
Εχδ 15/03/1994 x20,75S
1.500 212279,452
318.419.178
■ '
836.593.836

Εχδ, 31/03/1994 X 20.5(Pi
Σ ΥΝ Ο ΛΟ Ο Μ ΟΛΟΓΩ Ν ΕΙΣΗ ΓΜ ΕΝ Ω Ν
Σ ΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩ Ν Α Θ Η Ν ΩΝ (53,91%)

(16.363.847)

1. Η αποτίμηαη των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
μετοχών, έγινε με Βάση την τιμή κλεισίματος μετρητοίς της
30.06.94. Στις περιπτώοεις όπου δεν υττήρχαν τέτοιες τιμές,
ελήφθησαν υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας οι ίδιες τιμές της
προηγούμενης ή προπροηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Αν ούτε
κατά την προπροηγούμενη ημέρα υπήρχαν τιμές κλειοίματος,
ελήφθηοαν υπόψη οι τελευταίες τιμές προσφοράς ή ζητήσεως 1“ ;
μετρητοίς.
2. ΥΗάρχει μικρή υπέρβαση των οριζομένων ορίων των επενδύσεων
οε μετοχές ενός εκδότη.
3. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην ονομαστική
τους αξία πλέον των δεδουλευμένων τόκων από την ημερομηνία
εκδόοεώς τους ή αποκοπτίς του τελευταίου τοκομεριδίου μέχρι
την 30.06.1994.
4. Για την επένδυση οε Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου ποοοστού
μεγαλύτερου του 35% του Καθαρού Ενεργητικού, δεν τηρηθηκαν
απόλυτα οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Κ·
5. Οι τίτλοι με συμφωνία επαναγοράς (καταθέσεις οε REPOS) ]■,
αποτιμηθηκον στην οξιά κτήσεως τους. Οι δεδουλευμένοι τοκοι
με το ουμφωνηθεν επιτόκιό μέχρι 30 06.94 λογιστικοποιηθηκον

Α„.. 1131
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UAGfjA ftTL CUSS A
't€RMO ?OWE'. CO.
aOTHESTiME itC
HASeflO
READERS DIGEST ASSOC.
TCHaOWGS
EASTMAN CHEIACAL
TtCRMOCAROOSYSTEMS
SALOMON
BOEING
INGERSai RANG
RAYONIEHiNC.
TELEFONICA ARGENTINA
IMPERIAL CHEMICAL
SEAGRAM
MATSUSHITA ELECTRIC
CONSORCIO DINA
SCOTT RU>ER
IMI ADR
MCKESSON CORP
UPJOIfl COtAfANY N
LEHMANBROS lOLDINGS
general motors

Α2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΙΣ 30.06.94
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (90,73%)
11.875.001
S7500.00;
19A.500.00'
2A5.700.00
71500.00
6875.00
A8.60C0C·
53212.50
60.250.00
178500.00

4A.000.00

52.250.00
51250.00
217.500.00
29.750
H9.000.00
15.000
45.000.00
50.375
1737938
6.576.423,10
1.584.063.025

AOOO
3.000
345

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ USD
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΡΧ.

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD (1,61%)
US treasury notes
EKi 15(08.189ΛΗΞ 15./08,·99 (8>il
6.000 104.782
628692.00
εΚΑ 31/01/86ΛΗΞ 31/01/96(4’.)
3.000
97.188
291.564.00
ΕΚΔ. 15/08,·93ΛΗΞ 15(06/2023 (625Μ 3000
85.157
25547100 _
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 1.175.727
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΔΡΧ 283.197.362
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 7.752.150,10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. (10,6054)
$ 7.752.150,10 χ 240,87 ΔΡΧ.
1.867.260.387

ΔΒΙΧΜΕΣ

ΔΡΑΧΜΕΣ1

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) (8,52%))

FJO
TEPm

ΟΨΕΩΣ
ΤΙΤΛΟ ΜΕ Σ^ίΩΝΙΑ ΕΠΑΝ.ΑΓΟΗΑΣ
(ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ REPOS)
ΟΝΕΩΣ 478.145.04 ΣΕSΗΠΑχ 240.87 ΔΡΧ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (1,64%)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/ 36.616.91 ΣΕ 5ΗΠΑ χ240.87 ΔΡΧ

19.999,540
1365.067.236 1.385.066.778115.170.796

1.500.237.574

279.183.693
8.619.915

288.003.808

17.764.169.304

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (100,89 %)
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (-0,89%)
I -

ΕΙΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΕΡΔΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΛΟΙΠΕΣ

46.749.396
99.406.150
146.155.546
10.417.627 (156.573.173)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (100%)

17.607.596.131

(ΜΕΡΙΔΙΑ 7.968.046,5335 χ 2.209,78 ΔΡΧ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
7752150.10 ΣΕ SΗΠΑ X24C.8T ΔΡΧ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.367260387 15.975.928.122
1.500237.574
288.003.608
(156.573.173)

(8.52=4)
(1.64%)
(-0.89%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (100%)

17.607.596.131

(ΜΕΡΙΔΙΑ 7.968.046,5335 χ 2.209,78 ΔΡΧ.)

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
μετοχών, των δικαιωμάτων για μετοχές ττις εταιρίας"ΚΕΡΑΝΗΣ'. των
Ομολογιών των Εθνικών Δανείων καθώς και των Ομολογιών Νομικών
Προσώπων και Εταιριών, εγ,νε μεόασητιςτιμές κλεισίματοςμετρητοίς
της 30.06.1994. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν τέτοιες τιμές,
ελήφβηοον σπόψη κατά οειρή προτεραιότητος οι ίδιες τιμές της- ’
προηγούμενης ή προπροηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Αν ούτε κατά
την προπροηγούμενη ημέρα οπήρχον τιμές κλειοίματος, ελήφθηοαν
υπάφη οι τελευταίες τιμές προσφοράς ή ζητήοεως μετρητοίς.
2. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Επιχειρήσεων έγινε όπως
και των μετοχών της ανωτέρω παραγράφου 1. πλέον των
δεδουλευμένων τόκων απότης ημερομηνίαςαποκοπήςτουτελευταίου
τοκομεριδίου μέχρι την 30.06.1994.
3. Η αποτίμηση των μετοχών των εταιριών-ΑΤΤΙ - ΚΑΓ και Τ.ΕΚ.'που
ατις 30.06.1994 δεν είχαν ειοαχθεί στο ΧρηματιστήριοΑξιών Αθηνών,
έγινε στην τιμή διάθεσης κατά την έκδοση.
4. Η αποτίμηση των μη εισηνμένων αξιογρόφων στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών έγινε στη μέση τιμή εκείνης που προκύπτει από την
καθαρή λογιστική θέση του Ιοολογιομού της 31.12,1992 κοι εκείνης
που προσδιορίξεται από την κεφαλαιοποίηση των κερδών της
τελευταίας πενταετίας (οπόφοοη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 26.2.72
θέμο 2).
5. Η αποτίμηση των μετοχών κοι των Ομολόγων του εξωτερικού εγινε
με βάση τις τιμές κλειοίματος της 29.06.1994 οτο χρηματιστήριο ττις
Ν. Υόρκης και στις περιπτωοεις όπου δεν υπήρχαν τέτοιες τιμές
ακολουθήθηκε η τακτική που οναφέρεται στην ανωτέρω σημείωση
υπ' αριθμ. 1. Για τα Ομόλογα Εξωτερικού λογιοτικοποιήθηκαν οι
δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία αποκοπής του τελευταίου
τοκομεριδίου μέχρι την 30,06.94 και περιλαμβάνονται οτις απαιτήοεις.
6. Οι τίτλοι με συμφωνία επαναγοράς (καταθέσεις οε REPOS)
αποτιμήθηκαν στην αξίακτήοεώς τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι με το '
συμφωνηθέν επιτόκιο μέχρι 30.06.94 λογιοτικοποιήθηκαν και ,
περιλαμβόνοντοι στις απαιτήοεις.
7. Υπάρχει μικρή υπέρβαση των οριξομένων ορίων των επενδύσεων σε
μετοχές ενός εκδότη.
8 Οι μετοχές των εταιριών- ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ Α.Ε. τεμ 31.880,
ΠΡΙΜΟΛΙΑ ΑΒΕ.Ε. τεμ. 5.062, ΦΕΛΙΖΟΛ Α.Ε. τεμ 7,745. ΑΘΗΝΑΪΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. τεμ. 4.327, ΜΠΑΡΚΟ Α.Ε. τεμ. 1.040, ΜΑΒΗΣ Α.Ε.
τεμ. 425, ΒΟΜΒΥΞ Α.Ε ιΠΡΟΝ.) τεμ 1.283, BOMBYr ΑΕ. (ΚαΝ.)
τεμ. 11, ΑΝΑΤΟΛΙΑ Α.Ε. τεμ 15.670, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. (ΚΟΙΝ.) τεμ. 5.770,
ΒΟΜΒΥΚ'ΡΥΛ Α.Ε. τεμ. 7.062, που δεν είναι εισηγμένες ατο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αποτιμήθηκαν με μηδενική τρέχουσα
αξία λόγω πτωχεύοεως ή θέοεως οε εκκαθάριση. Στο βιβλία του
ΑμοιβαίουΚεφαλαίου εμφανιξοντοι με αξίαμιας δραχμής ονο τεμάχιο,
9 Οι μετοχές των εταιριών ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε, τεμ. 1.750,

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕβΑΛΑΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΒίαΙΗ
ΧΑΝ
ΐΣ,-ν/ΰνιΟ
ψ.Ί
lYAarop·;· κοιν.)
Βλ'ΧΑΛ ££ΌΡ· Κ0«,

•ΞΥΛΕΜΠΟΡΆ· ι£ ΠΡ0Ν.|
ΣΕΛΜΑΝ.KWi
ΣΕΛΜΑΝ ira.)
ΛΙΑβηΡίΙ ΓΑΐΡίίΣ .ί.07’,1
ΧΥΑΟι'ΔΑΤΟΣ ΓΕίΜΜΟΣ· ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗEMiXW ·Κ0ΙΝ. ΑΝΩΝ,Ι
ΓΕΝΙΚΗ ί\ΐ< ^ α .ΠΡΟΝ. ΑΝΟΝ.)
ELMEC SPCH' Α3Ε7.Ε
ΕΛΤί»Κ Α£ ΚΟΙΝ.:
SATO ΑΕ ΥΟΙ'.'
SATO Α£ ιΤΡΟΝ.
ΕΜΠΟΡ ΔΕΣΜΟΣ ,ΧΟΙΝΑΝΟΝ1
ΕΜΠΟΡ ΔΕΣΙΑΟΣ TFON. ΑΝΟΝ.)
WTEA\ Γ·=ΊΑΑΧΑ ,ΚΟΙΝ.)
ΙΑΤΡΙΚΟ<?>T=0 :Κ0ΙΝ. ΟΝΟΜ.Ι
ΔΙΕΘΝ S0».W ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΝι
ΚΑΤΑΤΚΡΆΓΙΚΕΙ ό.53Ί)
ΑΕΓΕΚ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΚΗ
. ΑΚΤΟΡ
ΤΕΡΝΑ
ΘΕΜΕ/\Ι0Δ0Ι4Η
90ΤΕΡ
Τ£Β.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1ΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

32.336£10
10.420.000
10.725.500

22.530
65,340
102.000

>47404.400
202.652.000
99.257400
50908.000
120.384.000
65213.500

34.360
53.950
33420

973.47'

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (78,53%)

13.825.619.943

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
n u rm 'E i' ειδικά δανεμ
ηρητηΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
>671 3 V 2-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

61

3.000

183.Μ0

2.000

80

160000
343.000

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (0,23%)
_
1.260 32.490,959
40.938.608
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (0,23%)
41.281.608
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (78,76%)
13.866.901.551
— —r
■ΑΤΤΙ · I
’ Τ.ΕΚ·
'· ■

>1.180

2.750

wrynyrr W Ρ,ΤΗΠΚΕΜΕΣΙΤΟΜ Μ ^ ' Ι ^ ^^ΙΗΜΜ ΙΙΟΓ

Μ
&- AXAlA^\AWI|K(m)

ΑΧΑΙΑΚΛΑΟΥΣ(ΠΡΟΝ.)
ΜΑΡΜΑ=Α ΚΑΒΑΛΑΣ (0H0M.)
ίϊί·:):.· ΜΑΡΜΑΡΑΚΑΒΑΛΑΣ (ΑΝΟΝ.)

'“ .33^ '“i
“
“ 36
3^86

’™·

ΣΥΝ Ο ΛΟ ΚΙΝΗΤΩ Ν ΑΞΙΩΝ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Ί (80,13% )

31295.000

Ε ΞΩ ΤΕ Ρ ΙΚ Ο Υ (10,60% )
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. Ν, ΥΟΡΚΗΣ
GLAXO HaOINGS
JOHNSON Ν JOrtlSON
51.750
PHILIP MORSS
57.000
LYlELII
47.625
GENERAL ELECTRIC
WTL BUSINESS MACHINE .15AL
39375
NAT. AUSTRALIA BANK
25.000
GRAAIOMETROParrAN ADR
67375
WARNER · LAMBERT
29.000
TOTAL
73.000
BRITISH PETflaEUM
102.500
HITACH
SONY CORP
TRAVELERS
DUPONT
HERCULES INC.
50.625
MINNESOTA MINING4 MEGCO.
77250
MONSATOCO.
22938
MCI COMMUNICATIONS
36.000
HONDA MOTOR ADR
40.625
BECTON DCKINSON
AMERINTL GROUP
AEGON NV AMERREG
TRANSAMERICA CORP
KYOCHERA CORR
SPRINT CORP
SMfTHKLNE BEECHAMPLC
WHITMAN CORE
-DOLE FOOD INC
PROGRESSIVE CORP · OHO
FREEPORT McMORAN NC
FMPROPERTE3
53.375
AVON' PRODUCTS INC
35.500
ALLED SIGNAL
56.000
DUN 4 BRADSTREET
44 500
MEAD CORP
BANKAMERCA CORP
76.625
RRST INTERSTATE BANCORP
29.500
REPSa ADR
82.750
T CORP
56.500
TELEFONOS DE MEXICO
59.375
SCLUMBERGER
32500
AFLAC INC
27.375
KLMROYAL DUTCH
GANNET CO.
AUTOMATED SEC
EMPRESA ADS
EXEL LTD
EASTMAN KODAK
DRESSER IND
59.500
DOVER
26,125
FPUfT OF THE LOOM
12.625
NAT HEALTH LABORATORES
FEDER HOME LOAN MORTGAGE
DOVATRON INTL
BANCO COMMPORTUGUES
COCA COU FEMSA
TRITON ENERGY CORR
UNION TEXAS PETRaEUM
ARROW ELECTRONICS
AMRCORP

(9%)
170000.00
6720760
47.868.75
171.000.
95.250.00
120.750.00
5133760
45.000. 00
254.340.63
73.000.
174250.00
125.580.00
56.604.00
5321260
96565.00
41.00625
73.773.75
27.64029
106.000.
38.562.50
90575.63
52.625.00
89250.00
177.600.00
96040.00
63000.00
44.02125
48.375.00
77.520.00
. 1.027,03
93400.00
49.700.00
56.000.
71.422.50
'46.000.00
101.145.00
59.000.
66200,00
45.200.00
41.562.50
24.115.00
82125.00
47250.00
73200.00
62.387,50
48.375.00
61.675.00
71.401

j
]
;
:

A1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
EinTEPIKW(80,13%)
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΧΡΗΜ. ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (78,76%)
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΤΆΠεζεί/353^‘:l

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤ£ΒΑ ,ΚΟΙΝ.!
ΕΤ.ΕΒΑ ιΠΡΟΝ,ι
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΚΕΛΟΝΑΣ · ΘΡΑΚΗΣ
ΙΟΝΙΚΗ
ηΐΣΤΕΩΣ

49S.660
107055
252.140

660
11.975
7.040
5.475
4.395
8.850
4.300

329.115.600
1261.983.625
1.775.065.600
80.362.050
140.024.700
234.525.000
562.569.000

ΑΤ(ΜΕΐεΐ η SBM
Ό ΦαΝΙΞ ,ΑΕΕΓΑ)
•ΑΣΤΗΡ· ΑΑΕ.
•ΕΘΝΙΚΗ· ΑΣίΑΛΙΣΤΙΚΗ

Υ2,65·ίΙ
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 10.9η )
■ΚΕΕΑΝΗΣ· ΑΕ (ΧΟΙΝ)
■ΧΕΓΑΝΗΣ· ΑΕ (ΠΡΟΝ)
•ΚΕΗΑΝΗΓ (ΚΟΙΝ.) Δκοιωμ.
■ΚΕΓΛΝΗΣ· (ΠΡΟΝ.) Λκοιω)!

■ΕΤΜΑ· ΑΕ ;Χ01Ν.)
•ΕΤΜΑ' ΑΕ ιΠΡΟΝ)
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ίΧΟΙΝ.)
(ΜΝΤΓιΠ(>=Τ ιΚΟΙΝ.)
FANC0 ΑΕ

■ηεακ,ληγ ten ΕΤ. ΤΣΙΜΕΝΤΠΝ)

307974200
191.760000 !
11.377.800 I
198.021.000 I
30376.750
72.864.000
1.791.044.486

44.300
20.730
60.720

•ΕΛΑΙΓ (ΕΛΑΟΥΡΓ. ΕΠΧ)
ΚΑΜΠΑΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΟΙΝ ΑΝΩΝ.1
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΡΟΝ. ΑΝΩΝ.)
■ΔΕΛΤΑ· BIOR ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΟΙΝ.)
■ΔΕΛΤΑ· Blow ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΡΟΝ.)
ΥΟ X ΚΑΤΣΕΛΗ (ΙΚΣΝ.)
■Α-Β· ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΙΝ)
■Α-Β· ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΝ.)
ΠΓ. ΝΙΚΑΣ ΑΒ.ΕΕ (ΚΟΙΝ. ΑΝΩΝ.)
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ (ΚΟΙΝ)
ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΑ0ΗΣ ΑΕ (ΠΡΟΝ.)
ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ ΖΑΧΑΡΗΣ
- ΟΗΙΡΠΑ ΑΕ

ΑΛΕΥΡΟ
ηΟ
ΙΗ
ΤΙΚεΐ

; καοςτοΥιμντουρπες Π-ΕΆΙ

a A ΠΑΠΟΓΤΙΑΝΗΣ ΑΕ (ΠΡΟΝ.)
ηετζΕΤΑΚίΣ αε (κοιν.)
ηεΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ (ΠΡΟΝΙ

92850.000
1336
3930.000
13.005200
66.585.000
104.681200
68.937.000
217.120.000

Δ
ΙΑ
ΤΡ
Ο
Φ
Η
Σ■aNO
ΠNεγm
n^

6.972.000
10.782.400
175.485.800
39445.900
20.647.870
16280.000
269.613.970

ΕΠΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ ,ΑΝ0Ν.ί
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ; (ΚΟΙΝ.)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ

' ΥΜΚΟΝfP
omjM-um

m AA W m KE l ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ . Π
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |ΚΟΙΝ.|
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ίΠΑΦ.)
ΒΟΜΕΤΑΛ ΕΣΚΙΜΟ (ΚΟΙΝ.Ι
ΗΟΜΕΤΑΛ ΕΣΚΙΜΟ (ΠΡΟΝ.)
ΒΙΟΣΩΛ ΑΒ.Ε (ΧΟΙΝ.)
ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ£
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΤΤΚΗΣ (ΧαΝ.|
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΝ.Ι
ECON ΑΕ
INTFAKOMΑΕ (ΚΟΝ ΑΝΩΝ.!
ΙΝΤΡΑΚΟΜΑΕ (ΠΡΟΝ. ΑΝΩΝ.
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟΙΝ.)
ΕΤ.ΕΜ. ΑΕ
•ΡΑΔΙΟ· ΑΘΗΝΑ· (ΠΡΟΝ.)
X ΡΟΚΑΣ ΑΒ.ΕΕ (ΚΟΙΝ.)
A ΚΑΛΠΙΝΗΣ ■Ν. ΣΙΜΟΣ (ΚΟΙΝ.)
Λ ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν ΣΙΜΟΣ (ΠΡΟΝ.)

31.400
47.025
74.100

180000.000
257.070.000
24.821750
95168.000
221.536.000
94.443250
27.810.000 ;
99.000.000
1.328.443.950 1
1.650

466.174300 .

Ε Π ΙΛ Ο ΓΟ Σ
Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με μια μορφή της
εταιρίας επενδύσεων, αυτής του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Κατανοήσαμε την έννοια του αμοιβαίου κεφαλαίου και τον
τρόπο του αμοιβαίου κεφαλαίου και τον τρόπο λειτουργίας
του.
Παραθέσαμε τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει ο επενδυ
τής από την επένδυση σε μερίδια α.κ.
εξηγήσαμε τα χαρακτηριστικά των αξιογράφων που συμπεριλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των Α.Κ.
ασχοληθήκαμε με την έννοια της απόδοσης και του κινδύνου
που παρουσιάζουν οι διάφορες μορφές αξιογράφων ως με
μονωμένες επενδύσεις.
Αναπτύξαμε την σχέση απόδοση - κινδύνου που έχει σημασία
για τον επενδυτή όταν αυτός αξιολογεί μια επένδυση προκειμένου να την συμπεριλάβει σε χαρτοφυλάκιο.
Στην συνέχεια εξετάσαμε τα χαρακτηριστικά και την επενδυ
τική φιλοσοφία των αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται
στην ελληνική αγορά.
Ο επενδυτής έχοντας τώρα υπόψη του όλα τα παραπάνω θέ
ματα είναι σε θέση να γνωρίζεί:
-Τι είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο.
-Ποια πλεονεκτήματα του προσφέρει η επένδυση σε μερίδια
αμοιβαίου κεφαλαίου.
-Ποιες εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές υφίστανται στην
ελληνική αγορά αξιογράφων των αμοιβαίων κεφαλαίων.
-Ότι κάθε επενδυτική επιλογή θα πρέπει να αξιολογείται όχι
μόνο βάσει της αναμενόμενης απόδοσης, αλλά βάσει της σχέ
σης αναμενόμενη απόδοση-κίνδυνος.
-Ποια αμοιβαία κεφάλαια υφίστανται στην ελληνική αγορά και
τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν.
Ο επενδυτής σταθμίζοντας τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα
αισθανθεί ώριμος να αποφασίσει ποια θεωρεί ως πιο κατάλλη
λη επένδυση σε δεδομένη χρονική στιγμή.
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