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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
     

    Τα πρώτα αµοιβαία κεφάλαια εµφανίστηκαν στην Ελλάδα στα τέλη 
του 1972, ωστόσο ο επενδυτικός αυτός θεσµός γνώρισε ανάπτυξη στην 
δεκαετία του 1990. Τα δυο πρώτα αµοιβαία κεφάλαια ήταν το ∆ήλος της 
ΕΤΕ και το Ερµής της Εµπορικής Τράπεζας. Σήµερα, 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 25 Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων και 269 Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελώντας ένα σηµαντικό 
τµήµα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος της χώρας.    

   Η πρώτη κατηγορία αµοιβαίων κεφαλαίων που εµφανίστηκαν στην 
Ελλάδα ήταν τα Μικτά. Στην δεκαετία του 1990 σχηµατίστηκαν τα 
µετοχικά και τα οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια ενώ το 1991 
προστεθήκαν τα διεθνή και διαχείρισης διαθεσίµων. Η παρουσία των 
οµολογιακών αλλά κυρίως των αµοιβαίων κεφαλαίων  διαχείρισης 
διαθεσίµων σηµατοδότησε και την ποσοτική εξάπλωση των Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων. Το 2005 καταργείτε η κατηγορία των ∆ιεθνών Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων και χαρακτηρίζονται  Εσωτερικού και Εξωτερικού. Με την 
ψήφιση νέου νόµου το 2004 επιτρέπεται η δηµιουργία Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων Αναπαραγωγής Χρηµατιστηριακού ∆είκτη (Index funds) 
όπως επίσης και Αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε ,µερίδια 
άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (funds of funds). Το πρώτο τετράµηνο του 
2005 το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση ενεργητικών ξεπέρασε τα 
31 δις ευρώ ενώ συνολικά στην αγορά εµφανίζονται πάνω από 250 
Αµοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών. 

 

Εξέλιξη και διάρθρωση των Ενεργητικών της Ελληνικής Αγοράς Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων 1o Τρίμηνο 2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

 

1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ   

   Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι ένας συνδυασµός επενδυτικών 
επιλογών, που σκοπό έχει τη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου µέσω 
της κατανοµής των κεφαλαίων του επενδυτή σε διάφορες µορφές 
επένδυσης. Οι νοµπελίστες του 1990 Markowitz και Miller είπαν 
χαρακτηριστικά " Μην βάζεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι", 
εννοώντας ότι η τοποθέτηση του κεφαλαίου σε µια µόνο µορφή 
επένδυσης περικλείει µεγαλύτερο κίνδυνο από ότι σε ένα επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο. To επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι ένας συνδυασµός 
επενδυτικών επιλογών που σκοπό έχει τη διασπορά του επενδυτικού 
κινδύνου µέσω της κατανοµής των κεφαλαίων του επενδυτή σε 
διάφορες µορφές επένδυσης. 

 
   Βέβαια ένα χαρτοφυλάκιο δεν µένει στάσιµο στο πέρασµα του 
χρόνου. Μια επένδυση που σήµερα είναι κερδοφόρα αύριο µπορεί να 
αποδειχθεί ζηµιογόνα για το χαρτοφυλάκιο. Τα γεγονότα που 
επηρεάζουν την παγκόσµια οικονοµία είναι πολλά και συνεχώς 
µεταβάλλονται. Άρα είναι αναγκαία η παρακολούθηση επί καθηµερινής 
βάσεως του κάθε χαρτοφυλακίου και η αναπροσαρµογή του ώστε να 
επιτευχθεί ο επενδυτικός στόχος του πελάτη. 

1.2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

   To επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι ένας συνδυασµός επενδυτικών 
επιλογών που σκοπό έχει τη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου µέσω 
της κατανοµής των κεφαλαίων του επενδυτή σε διάφορες µορφές 
επένδυσης. 
   Βέβαια ένα χαρτοφυλάκιο δεν µένει στάσιµο στο πέρασµα του 
χρόνου. Μια επένδυση που σήµερα είναι κερδοφόρα αύριο µπορεί να 
αποδειχθεί ζηµιογόνα για το χαρτοφυλάκιο. Τα γεγονότα που 
επηρεάζουν την παγκόσµια οικονοµία είναι πολλά και συνεχώς 
µεταβάλλονται. Άρα είναι αναγκαία η παρακολούθηση επί καθηµερινής 
βάσεως του κάθε χαρτοφυλακίου και η αναπροσαρµογή του ώστε να 
επιτευχθεί ο επενδυτικός στόχος του πελάτη. 

1.3  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

  Η θεωρία του χαρτοφυλακίου επιτρέπει στους επενδυτές να 
εκτιµήσουν τόσο τους αναµενόµενους κινδύνους, όσο και τις 
αναµενόµενες αποδόσεις, όπως µετρούνται στατιστικά, για τα 
επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. 
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    Ο Markowitz περιέγραψε τον τρόπο µε τον οποίο τα στοιχεία 
συνδυάζονται σε αποδοτικός διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια. Η 
άποψή του ήταν ότι ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου θα µπορούσε να 
περιοριστεί και ο αναµενόµενος ρυθµός απόδοσης θα µπορούσε να 
βελτιωθεί, εάν συνδυάζονταν επενδύσεις µε ανόµοιες διακυµάνσεις 
τιµών.1  

    Με άλλα λόγια, ο Markowitz εξήγησε το βέλτιστο τρόπο διαµόρφωσης 
ενός διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου και απέδειξε ότι ένα τέτοιο 
χαρτοφυλάκιο µάλλον θα είχε ικανοποιητική απόδοση. 2 

  
 
Υπάρχουν δύο τύποι Στρατηγικών Χαρτοφυλακίου:  

 
Α. Παθητική Στρατηγική Χαρτοφυλακίου 

   Μια στρατηγική που συµπεριλαµβάνει ελάχιστα δεδοµένα πρόβλεψης 
και αντίθετα στηρίζεται στη διαφοροποίηση προκειµένου να ισοφαρίσει 
την απόδοση κάποιου δείκτη της αγοράς. Μια παθητική στρατηγική 
θεωρεί ότι όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες αντανακλώνται στην τιµή 
των χρεογράφων. 

 Β. Ενεργητική Στρατηγική Χαρτοφυλακίου  

   Μια στρατηγική που χρησιµοποιεί διαθέσιµες πληροφορίες και 
τεχνικές πρόβλεψης, για να επιτύχει µια καλύτερη απόδοση από ένα 
χαρτοφυλάκιο που είναι απλά ευρέως διαφοροποιηµένο.  

Επιπλέον, υπάρχουν τρεις ακόµα τύποι Χαρτοφυλακίου:  

i. Το Χαµηλού Κινδύνου Χαρτοφυλάκιο 

    

  Απαρτίζεται κυρίως από τοποθετήσεις σε καταθετικά προϊόντα, 
οµόλογα και σε πολύ µικρό βαθµό από µετοχικές αξίες. Απευθύνεται σε 
συντηρητικούς επενδυτές οι οποίοι επιθυµούν την ανάληψη χαµηλού 
επενδυτικού κινδύνου και στοχεύουν στην επίτευξη ικανοποιητικής 
απόδοσης. 

                                                           
1
 ΠΗΓΗ: www.bankofcyprus.gr 

2
 ΠΗΓΗ: www.bankofcyprus.gr 
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ii. Το Μεσαίου Κινδύνου Χαρτοφυλάκιο 

 

      

 

   Ο επενδυτής επιλέγει µια ισορροπηµένη επενδυτική πολιτική µε 
κατανοµή σε καταθετικά προϊόντα, οµόλογα και µετοχές (π.χ. 
καταθετικά προϊόντα 20-30%, οµόλογα 30-50% και µετοχές 20-30%). Οι 
Επενδυτές στοχεύουν στην ανάληψη µετρίου επενδυτικού κινδύνου και 
στην επίτευξη σηµαντικής απόδοσης. 

 

iii. Το Υψηλού Κινδύνου Χαρτοφυλάκιο 

 

 

     

   Το χαρτοφυλάκιο που αντιπροσωπεύει τον δυναµικό επενδυτή έχει 
ως κύριο    χαρακτηριστικό την ανάληψη αυξηµένου επενδυτικού 
κινδύνου από το επενδυτή(π.χ. µετοχές:50-70%, οµόλογα:10-25%, 
καταθετικά προϊόντα:10-15%).Απευθύνεται σε επενδυτές που 
στοχεύουν στην ανάληψη αυξηµένου επενδυτικού κινδύνου και στην 
επίτευξη υψηλής απόδοσης. 

 

1.4 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

   Είναι η τοποθέτηση ενός επενδυτή σε ένα σύνολο κινητών ή ακίνητων 
αξιών οι οποίες αποδίδουν κάποια απόδοση στο τέλος µιας χρονικής 
περιόδου. Η απόδοση αυτή είναι αναλογική του αναλαµβανόµενου 
επενδυτικού κινδύνου.  

   Τα κύρια χαρακτηριστικά µιας επένδυσης είναι το όφελος που 
προκύπτει για τον επενδυτή από υπεραξία ή και εισόδηµα, ο κίνδυνος, 



9 
 

δηλαδή η πιθανότητα απώλειας µέρους του αρχικού κεφαλαίου και η 
ευκολία µε την οποία µπορεί η επένδυση να µετατραπεί σε ρευστά 
διαθέσιµα. 

Επενδυτικό προφίλ είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
συνθέτουν τον επενδυτικό χαρακτήρα του κάθε ατόµου και τον οδηγούν 
στην επιλογή της επενδυτικής του στρατηγικής. 

 
Πως καθορίζεται το επενδυτικό προφίλ; 
Ο επενδυτής µπορεί να καθορίσει το επενδυτικό του " προφίλ " 
λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραµέτρους: 

 

 

� Επενδυτικός Σκοπός / Επενδυτικοί στόχοι:  

Για ποιο λόγο και µε ποιες προσδοκίες γίνονται επενδύσεις; 

 
   Ο λόγος για τον οποίο γίνονται επενδύσεις καθορίζει τον επενδυτικό 
σκοπό του επενδυτή. Για να εκπληρωθεί ο επενδυτικός σκοπός, 
καθορίζεται µια στρατηγική και τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι, όπως ο 
ρυθµός ανάπτυξης και η απόδοση του κεφαλαίου µε την οποία θα είναι 
ικανοποιηµένος ο επενδυτής. 

 

� Χρονικός Ορίζοντας:  

Ποια είναι η διάρκεια της επένδυσης; 

 
   Ανάλογα µε τον επενδυτικό του σκοπό, ο επενδυτής θα πρέπει να 
καθορίσει τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης του, δηλαδή το διάστηµα 
για το οποίο είναι σε θέση να έχει το κεφάλαιο του επενδυµένο. Μία 
µέσο-µακροπρόθεσµη επένδυση 2-5 χρόνια έχει µεγαλύτερες 
πιθανότητες για πιο σταθεροποιηµένες αποδόσεις από µία 
βραχυπρόθεσµη. Όσο πιο µακρύ χρονικό ορίζοντα έχει µια επένδυση, 
τόσο καλύτερα µπορεί να απορροφήσει τις διακυµάνσεις τις οποίες 
αντιµετωπίζουν οι αγορές, σε σχέση µε µία βραχυπρόθεσµη επένδυση, 
η οποία είναι ευάλωτη σε τέτοιες διακυµάνσεις. 

Βραχυπρόθεσµη Επένδυση: 0-2 χρόνια, 2-5 χρόνια. 

Μεσοπρόθεσµη Επένδυση : 5-4 χρόνια  

Μακροπρόθεσµη Επένδυση: 10 χρόνια και περισσότερα. 
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� Επενδυτικός Κίνδυνος:  

Σε τι βαθµό εκτίθεται µια επένδυση;  

 
   Είναι δεδοµένο ότι η απόδοση µιας επένδυσης είναι συνάρτηση του 
επενδυτικού ( ρίσκο ) που την χαρακτηρίζει Ο επενδυτής θα πρέπει να 
κατανοεί το βαθµό κινδύνου τον οποίο είναι διατεθειµένος να αναλάβει, 
καθώς και την άµεση σχέση µεταξύ του επενδυτικού κινδύνου και της 
αναµενόµενης απόδοσης. Όσο µεγαλύτερο είναι το ρίσκο που 
αναλαµβάνει σε µια επένδυση, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η 
προσδοκώµενη απόδοση. 

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια πετυχηµένη επένδυση προϋποθέτει πάνω 
απ όλα σωστή διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου. 

� Άλλοι παράγοντες µε αρκετά σηµαντικό ρόλο είναι οι εξής: 

 
   Η Οικονοµική Κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο επενδυτής, δηλαδή 
τα κεφάλαια που έχει διαθέσιµα προς επένδυση, λαµβάνοντας υπόψη 
το εισόδηµα του και τις καθηµερινές του ανάγκες. Μια από τις 
κυριότερες αρχές για τον επενδυτικό προγραµµατισµό είναι να 
επενδύουµε χρήµατα τα οποία δεν χρειαζόµαστε και προβλέπουµε ότι 
δεν θα χρειαστούµε κατά την διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που 
έχουµε καθορίσει. 

   Οι Εισοδηµατικές Ανάγκες του, οι οποίες επηρεάζουν το σχεδιασµό 
της επενδυτικής στρατηγικής. Ένας επενδυτής π.χ., που επιθυµεί να 
εισπράττει κάποιο τακτά διαστήµατα (µηνιαία, εξαµηνιαία κ.λ.π) 
στρατηγική από έναν ο οποίος δεν έχει άµεση ανάγκη ρευστού από το 
επενδυµένο κεφάλαιο. 

   Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν κατά τη διάρκεια της 
επένδυσης κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες καθορισµού του 
επενδυτικού προφίλ µεταβληθεί, θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι 
µεταβολής της γενικότερης επενδυτικής που ακολουθείται. Επίσης 
πρέπει να τονιστεί ότι οι µεταβολές πρέπει να γίνονται όταν συµβαίνουν 
γεγονότα που επηρεάζουν το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή και όχι 
απλώς σε κάθε αλλαγή που διαδραµατίζεται στην αγορά.3 

 

                                                           
3
 ΠΗΓΗ: www.bankofcyprus.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

2.1 ENNOIA ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

   Το στοιχείο του κινδύνου αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε µορφής 
επένδυσης. Με απλά λόγια, ο κίνδυνος αποτυπώνεται στην ερώτηση 
την οποία κάνουν πολλοί επενδυτές: 'Ποια είναι η πιθανότητα να χάσω 
χρήµατα;'.  
   Στον πυρήνα κάθε επενδυτικής στρατηγικής βρίσκεται η σχέση ρίσκου 
/απόδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεγαλύτερες αποδόσεις συνεπάγονται 
την ανάληψη µεγαλύτερου επιπέδου επενδυτικού κινδύνου. Αν κάποιος 
επιθυµεί να µειώσει το επίπεδο ρίσκου, θα πρέπει αντίστοιχα να 
προσδοκά χαµηλότερες αποδόσεις. Σε κάθε περίπτωση, κάθε 
επένδυση εσωκλείει σε µικρότερο η µεγαλύτερο βαθµό κάποιο επίπεδο 
κινδύνου. 4 

2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

i.  Συστηµατικός Κίνδυνος:  

   Αυτός είναι ο κίνδυνος που οφείλεται στην κίνηση της ίδιας της 
αγοράς. Το σηµείο ελέγχου θα µπορούσε να είναι οποιοσδήποτε 
δείκτης.  

ii. Τυχαίος Κίνδυνος:  

   Αυτός είναι ο κίνδυνος µιας εταιρείας που προκαλεί µια σηµαντική 
κίνηση, ανοδική ή καθοδική. Αυτός είναι συνήθως ο κίνδυνος, τον οποίο 
οι περισσότεροι επενδυτές θα επιθυµούσαν να εξαλείψουν, εκτός εάν 
είναι πραγµατικά ριψοκίνδυνοι. Αυτός ο κίνδυνος µπορεί να µετριαστεί 
και σχεδόν να εξαλειφθεί µέσω της αγοράς αυξηµένου αριθµού 
µετοχών. 

iii. Χρονικός Κίνδυνος:  

   Είναι γνωστό ότι όσο περισσότερο διατηρεί κάποιος µια επένδυση, 
τόσο µικρότερος είναι ο συνολικός κίνδυνος. Αυτό σηµαίνει ότι µερικές 
φορές εάν έχετε µια ριψοκίνδυνη µετοχή, ο κίνδυνος µειώνεται όσο 
περισσότερο κρατάτε τη µετοχή. 

   Η σωστή διαφοροποίηση είναι το σπουδαιότερο θέµα σε όλες τις 
αποδοτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες όπου αγοράζονται 
µεµονωµένες µετοχές. 

                                                           
4
 ΠΗΓΗ:www.alphatrust.gr 
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   Είναι αδύνατο να εκτιµηθεί σωστά ένα χαρτοφυλάκιο, εάν λείπει ο 
παράγοντας του κινδύνου.5 

 

2.3 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ-∆ΙΑΣΠΟΡΑ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

� ΕΝΝΟΙΑ 

   Ο κίνδυνος αλλά και οι ευκαιρίες πρέπει να κατανέµονται. Η 
διαφοροποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων είναι η σηµαντικότερη 
ασπίδα προστασίας έναντι του κινδύνου. Επειδή η αξία ορισµένων 
επενδύσεων ανεβαίνει ενώ η αξία άλλων πέφτει, η διαφοροποίηση 
εξοµαλύνει σε σηµαντικό ποσοστό τη µεταβλητότητα της συνολικής 
απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. 

   Η διαφοροποίηση θυσιάζει τµήµα του δυναµικού ανόδου, αλλά αυτό 
αντισταθµίζεται από τα οφέλη ενός χαµηλότερου επιπέδου κινδύνου. 

   Το τίµηµα για την εξισορρόπηση κινδύνου και απόδοσης σε ένα 
διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο είναι ότι η συνολική απόδοση ενδέχεται 
να είναι κάπως χαµηλότερη από εκείνη ενός µη διαφοροποιηµένου 
χαρτοφυλακίου. 

   Συνολικά, όµως, ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο θα έχει 
µικρότερη µεταβλητότητα και σταθερότερες αποδόσεις. 

Η ουσία είναι: Μη βάζετε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι 

   Μόνο µέσω της διαφοροποίησης µπορείτε να επιτύχετε τη µέση 
απόδοση που επιδιώκετε µε µικρότερο κίνδυνο. Το σωστό επίπεδο 
διαφοροποίησης για εσάς σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες, µεταξύ άλλων της οικονοµικής σας 
κατάστασης, των στόχων σας και της κατάστασης στην αγορά. 

   Αν και όλοι σχεδόν µιλάνε για διαφοροποίηση στο επενδυτικό τους 
χαρτοφυλάκιο, ελάχιστοι κατανοούν τα πραγµατικά στατιστικά δεδοµένα 
στα οποία βασίζεται ο ορισµός. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία των 
χαρτοφυλακίων δεν είναι σωστά διαφοροποιηµένα και οι περισσότεροι 
επενδυτές λαµβάνουν ένα αυξηµένο ρίσκο, χωρίς στην πραγµατικότητα 
να το συνειδητοποιούν.6 

� ΤΥΠΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- Οριζόντια διαφοροποίηση 

                                                           
5
 ΠΗΓΗ:www. Greekshares.com 

6
 ΠΗΓΗ:www. Greekshares.com 
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   Η οριζόντια διαφοροποίηση είναι πότε ένα χαρτοφυλάκιο είναι 
διαφοροποιηµένο µεταξύ των επενδύσεων ίδιος-τύπων. Μπορεί να είναι 
µια ευρεία διαφοροποίηση (όπως την επένδυση σε διάφορες 
επιχειρήσεις NASDAQ) ή στενεµένος (επενδύοντας σε διάφορα 
αποθέµατα του ίδιου κλάδου ή του τοµέα). Στο παράδειγµα ανωτέρω, η 
κίνηση για να επενδύσει και στις οµπρέλες και sunscreen είναι ένα 
παράδειγµα της οριζόντιας διαφοροποίησης. Όπως συνηθισµένος, όσο 
ευρύτερη η διαφοροποίηση τόσο χαµηλότερος ο κίνδυνος από 
οποιαδήποτε επένδυση. 

 

- Κάθετη διαφοροποίηση 

   Η κάθετη διαφοροποίηση είναι επένδυση µεταξύ των διαφορετικών 
τύπων τίτλων. Πάλι, µπορεί να είναι µια πολύ ευρεία διαφοροποίηση, 
όπως τη διαφοροποίηση µεταξύ των δεσµών και των αποθεµάτων, ή 
µια στενεµένη διαφοροποίηση, όπως τη διαφοροποίηση µεταξύ των 
αποθεµάτων των διαφορετικών κλάδων. Μια κάθετη διαφοροποίηση θα 
έπαιρνε κάποια χρήµατα από το απόθεµα οµπρελών και sunscreen και 
η επένδυση τους ντ' αυτού στους δεσµούς εξέδωσε την κυβέρνηση του 
νησιού. 

   Ενώ η οριζόντια διαφοροποίηση ελαττώνει τον κίνδυνο εξ ολοκλήρου 
σε µια ασφάλεια, η κάθετη διαφοροποίηση υπερβαίνει αυτήν και 
προστατεύει από την αγορά ή/και τις οικονοµικές αλλαγές.7 

2.4 O ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ beta   

    Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 
επιλογή µιας µετοχής είναι ο κίνδυνος (γνωστός και ως ρίσκο) που 
περικλείεται σε αυτήν. Αυτός ο κίνδυνος µπορεί να διακριθεί σε 
συστηµατικό και σε µη συστηµατικό κίνδυνο. Ο συντελεστής «beta» 
(beta coefficient) είναι ένα σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο που 
βοηθά στη µέτρηση του συστηµατικού (µη διαφοροποιήσιµου) κινδύνου 
µιας µετοχής, δηλαδή του κινδύνου του αξιόγραφου που προέρχεται 
από τις διακυµάνσεις της συνολικής χρηµατιστηριακής αγοράς και ο 
οποίος δεν εξουδετερώνεται από τη διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου. Ο µη συστηµατικός (διαφοροποιήσιµος) κίνδυνος 
προκύπτει από γεγονότα και δεδοµένα που αφορούν στην ίδια την 
εταιρία και τα οποία µπορούν να επηρεάσουν την τιµή της βραχυχρόνια 
ή µακροχρόνια. 

   H σχέση που υπάρχει ανάµεσα στον κίνδυνο και την απόδοση του 
χαρτοφυλακίου .Όσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή των µετοχών των 
οποίων ο συντελεστής κινδύνου είναι υψηλός, τόσο µεγαλύτερος θα 
είναι και ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου, αλλά και τόσο 
µεγαλύτερη θα είναι η δυνητική του απόδοση, δηλαδή η αποζηµίωση 

                                                           
7
 ΠΗΓΗ:www.Worldlingo.com 
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του επενδυτή µε υψηλότερα κέρδη στο µέλλον. Ένας δεύτερος λόγος 
για τη διάκριση των κινδύνων συνίσταται στο γεγονός ότι οι επενδυτές 
έχουν διαφορετικές χρηµατοοικονοµικές γνώσεις και ξεχωριστές 
πληροφορίες, µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείται η ερµηνεία των 
οικονοµικών στοιχείων και η αξιολόγηση της ποιότητας των 
οικονοµικών επιδόσεων των εισηγµένων εταιριών. Το γεγονός αυτό 
τους οδηγεί σε επίσης διαφοροποιηµένες προβλέψεις για την πορεία 
της αγοράς, µε αποτέλεσµα να διαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους µε 
µετοχές διαφορετικών εταιριών και κλάδων, δηλαδή µε διαφορετικό 
συντελεστή κινδύνου. 

   Τέλος, η διάκριση µεταξύ δύο τύπων κινδύνου είναι κρίσιµη, για τον 
τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η διαφοροποίηση των µετοχών που 
απαρτίζουν ένα χαρτοφυλάκιο, ώστε να µειωθεί ο ειδικός (µη 
συστηµατικός) κίνδυνος µέσω της διαφοροποίησης. O συντελεστής 
«beta» µετράει τον βαθµό στον οποίο οι αποδόσεις µιας µετοχής 
συνδιακυµαίνονται µε τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αγοράς Μ, την 
απόδοση δηλαδή µιας µετοχής σε σύγκριση µε την απόδοση της 
αγοράς, που ορίζεται από την πορεία του γενικού δείκτη του κάθε 
χρηµατιστηρίου. Ο γενικός δείκτης - ο οποίος µετρά την επίδοση της 
συγκεκριµένης αγοράς - έχει εξ ορισµού συντελεστή «beta» ίσο µε τη 
µονάδα. Αυτό σηµαίνει ότι µια µετοχή µε συντελεστή «beta» 1,3, θα 
µεταβάλλεται κατά 1,3% για κάθε µεταβολή του δείκτη ίση µε 1,0% (ή 
θα µεταβάλλεται κατά 13% για κάθε µεταβολή του δείκτη ίση µε 10%). 
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για την ορθή εξαγωγή του «beta», 
είναι ένας αντιπροσωπευτικός γενικός δείκτης.  

   Η διαφοροποίηση του κινδύνου (diversification effect) σε ένα 
χαρτοφυλάκιο µετοχών επιτυγχάνεται όταν, συνδυάζοντας µετοχές 
διαφορετικού κινδύνου και προσδοκώµενης απόδοσης - όπως π.χ. 
µετοχές από διαφορετικούς κλάδους - καταφέρουµε να περιορίσουµε 
τον µη συστηµατικό (διαφοροποιήσιµο) κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. 
Όσο µικρότερος είναι δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης «p» µεταξύ 
των µετοχών, τόσο µικρότερος είναι και ο συνολικός κίνδυνος. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι τυχαίες µεταβολές στην απόδοση του ενός 
αξιόγραφου αντισταθµίζονται από τις τυχαίες µεταβολές στην απόδοση 
του άλλου αξιόγραφου, έτσι ώστε να διασπείρεται ο κίνδυνος για το 
συνολικό χαρτοφυλάκιο. Ο συντελεστής αυτός είναι ο συντελεστής 
συσχετισµού των αποδόσεων των αξιόγραφων που απαρτίζουν το 
χαρτοφυλάκιο και µπορεί να λάβει τιµές από -1 έως 1. Όταν δε ο 
συντελεστής αυτός έχει θετική συσχέτιση µονάδας (είναι δηλαδή ίσος µε 
1), τότε ο κίνδυνος  δεν εξουδετερώνεται, καθώς οι τυχαίες µεταβολές 
στις αποδόσεις των αξιόγραφων του χαρτοφυλακίου συγκλίνουν στην 
πορεία τους µέσα στο χρόνο. 

 

- Μέτρηση και εξαγωγή του συντελεστή 

 
   Η εξαγωγή του συντελεστή «beta» µπορεί να γίνει είτε διαγραµµατικά 
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είτε µε στατιστικές παρατηρήσεις πάνω στην απόδοση (π.χ. ηµερήσια ή 
σε βάση 5 συνεδριάσεων) ενός αξιόγραφου σε σχέση µε την απόδοση 
(στην αντίστοιχη χρονική βάση) της αγοράς (δηλαδή του Γενικού ∆είκτη) 
για µια συγκεκριµένη περίοδο. Εµείς όµως θα αρκεστούµε εδώ, στη 
διαγραµµατική παρουσίαση της εξαγωγής του συντελεστή. 

   Το πρώτο βήµα για την εξαγωγή του συντελεστή είναι η σχεδίαση των 
συντεταγµένων για τις ηµερήσιες αποδόσεις της αγοράς (Γενικού 
∆είκτη) και της µετοχής και για µια σειρά ετών - π.χ. 5 ετών σε 
διαφορετικά σηµεία. Η χαρακτηριστική γραµµή που προκύπτει για κάθε 
µία µετοχή ξεχωριστά, δείχνει µε το καλύτερο δυνατό τρόπο τη σχέση 
ανάµεσα στην απόδοση της αγοράς και στην απόδοση της κάθε 
µετοχής. Για την εκτίµηση του συντελεστή «beta» υπολογίζεται η 
απόδοση (µέρισµα και κεφαλαιακά κέρδη) για κάθε µετοχή και η 
αντίστοιχη απόδοση του Γενικού ∆είκτη της αγοράς (όπως 
προαναφέρθηκε είτε σε ηµερήσια βάση είτε σε πιο αραιή χρονική 
βάση). Η κλίση της ευθείας που αντιπροσωπεύει καλύτερα τις τιµές των 
παρατηρήσεων που έχουν συλλεχθεί  και η οποία συνήθως 
υπολογίζεται στατιστικά µε τη µέθοδο της παλινδρόµησης των 
ελαχίστων κανονικών τετραγώνων - είναι και η τιµή του συντελεστή 
«beta».  

   Μετοχές µε υψηλό συντελεστή «beta» θεωρούνται ως πιο ευαίσθητες 
στις απότοµες µεταβολές της αγοράς, και τούτο διότι όσο εύκολα 
µπορούν να αποκοµίσουν κέρδη, τόσο εύκολα (και πολλαπλασιαστικά 
του Γενικού ∆είκτη) µπορούν να τα απολέσουν. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα οι εν λόγω µετοχές να λογίζονται ως µετοχές υψηλού 
κινδύνου. Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο η κλίση της χαρακτηριστικής 
γραµµής είναι πιο απότοµη (όπως της µετοχής Α στο σχετικό 
διάγραµµα). Οι συντελεστές «beta» µπορούν να λάβουν είτε θετική είτε 
αρνητική τιµή, αλλά ως επί το πλείστον η τιµή τους είναι θετική. Το 
εύρος δε της διακύµανσής τους είναι τις περισσότερες φορές µεταξύ του 
0,5 και του 2,0. 

 

- Ο συντελεστής «beta» ενός χαρτοφυλακίου 

 
   O συντελεστής «beta» ενός χαρτοφυλακίου µπορεί να υπολογιστεί 
παροµοίως είτε µε στατιστικές παρατηρήσεις (µέθοδος παλινδρόµησης) 
είτε ως σταθµικός µέσος όρος των «beta» των επιµέρους µετοχών που 
απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. Ένα τέτοιο παράδειγµα δίδεται 
παρακάτω: 
   Μεγάλη εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιθυµεί να υπολογίσει 
τον κίνδυνο δύο χαρτοφυλακίων της, Α και Β. Κάθε χαρτοφυλάκιο 
περιέχει 5 µετοχές, των οποίων η συµµετοχή στο αντίστοιχο 
χαρτοφυλάκιο και οι συντελεστές «beta» φαίνονται στο σχετικό πίνακα. 
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  Οι συντελεστές «beta» των δύο χαρτοφυλακίων µπορούν να εξαχθούν 
µε τη βοήθεια του πίνακα ως εξής: 

 

B(Α) = (0,10*1,65) + (0,30*1,00) + (0,20*1,30) + (0,20*1,10) + 
(0,20*1,25) = 0,165 + 0,300 + 0,260 + 0,220 + 0,250 = 1,195. Συνεπώς 
το «beta» του χαρτοφυλακίου Α εξάγεται στο 1,195. 

B(Β) = (0,10*0,80) + (0,10*1,00) + (0,20*0,65) + (0,10*0,75) + 
(0,50*1,05) = 0,080 + 0,100 + 0,130 + 0,075 + 0,525 = 0,91.  το «beta» 
του χαρτοφυλακίου Β είναι 0,91.8 

2.5 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

   Ανάµεσα στις τρεις κατηγορίες επένδυσης, τα προϊόντα της 
χρηµαταγοράς διατηρούν το µικρότερο ρίσκο, στη συνέχεια έρχονται τα 
οµόλογα, ενώ οι µετοχές θεωρούνται τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου. 
Αντίστοιχα όµως, οι επενδύσεις στην αγορά χρήµατος προσφέρουν τις 
χαµηλότερες αποδόσεις και οι επενδύσεις σε µετοχές τις υψηλότερες.  

Είδος 
Επένδυσ
ης 

∆ιακύµανση 
Τιµής 

∆υνατότητα 
∆ηµιουργίας 
Εισοδήµατος 

∆υνατότητα 
∆ηµιουργίας 
Υπεραξίας 

Προϊόντα 
Χρηµαταγ
οράς 

Ελάχιστη Μεγάλη Ελάχιστη 

Οµόλογα Ελάχιστη έως 
µέτρια Μέτρια Ελάχιστη έως 

µέτρια 

Μετοχές Μέτρια ως 
µεγάλη Μικρή Μέτρια ως 

µεγάλη 

 

   Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής θα πρέπει, εφόσον επιθυµεί να 
µειώσει τον κίνδυνο, να ακολουθεί τον κανόνα της διαφοροποίησης. Η 
επιλογή µιας µόνο µετοχής εξισούται µε την ανάληψη του µέγιστου 

                                                           
8
 ΠΗΓΗ:www.hrima.gr 
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επιπέδου επενδυτικού κινδύνου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 
ανάµεσα σε πολλές και διαφορετικές µετοχές, µειώνει τον κίνδυνο. 

Η διαφοροποίηση µειώνει τον κίνδυνο 

 
(Πηγή: Ibbotson Associates)  

   Ο πρώτος ο οποίος εφαρµόζει την αρχή της διαφοροποίησης είναι εξ' 
ορισµού ο επενδυτής των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Το Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο αποτελεί άλλωστε µια έκφραση κοινής προσπάθειας πολλών 
ατόµων να προστατευθούν από τους επενδυτικούς κινδύνους. Η 
µείωση των διακυµάνσεων και άρα η µείωση του επενδυτικού κινδύνου 
οφείλεται στο γεγονός ότι το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, αποτελεί ένα 'καλάθι' 
επενδύσεων το οποίο περιέχει πολλές και διαφορετικές κατηγορίες 
αξιόγραφων.  

   Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα Αµοιβαία 
Κεφάλαια έχουν γνωρίσει τεράστια εξάπλωση παγκοσµίως είναι ότι 
προσφέρουν το πλεονέκτηµα της διαφοροποίησης. Τα Αµοιβαία 
Κεφάλαια τα οποία επενδύουν αποκλειστικά σε µια κατηγορία 
επένδυσης, για παράδειγµα µετοχές, περιέχουν στο χαρτοφυλάκιο τους 
µεγάλο αριθµό διαφορετικών αξιόγραφων. Επίσης, υπάρχουν Αµοιβαία 
Κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε διαφορετικές γεωγραφικά αγορές, 
π.χ. στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.9 

 

 

                                                           
9
 ΠΗΓΗ:www.alphatrust.gr 
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2.6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  Ο πετυχηµένος επενδυτής δεν αποφεύγει τον κίνδυνο, τον 
διαχειρίζεται. Σωστή διαχείριση σηµαίνει πάνω απ' όλα κατανοµή 
κεφαλαίων σε διαφορετικές µορφές επένδυσης (Προϊόντα 
Χρηµαταγοράς, Οµόλογα και Μετοχές). Η κατανοµή κεφαλαίων είναι µια 
δοκιµασµένη στο χρόνο στρατηγική µε την οποία επιτυγχάνεται η 
ενίσχυση της απόδοσης και η µείωση του επενδυτικού κινδύνου. 
Βασίζεται στην αρχή ότι δύο διαφορετικές µορφές επένδυσης δεν 
παρουσιάζουν ποτέ τις ίδιες µεταβολές την ίδια χρονική στιγµή. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

 

 

 

 

    

  Ο κανόνας της κατανοµής κεφαλαίων βρίσκει εφαρµογή στην 
πλειοψηφία των επενδυτών. Εξαιρώντας τις περιπτώσεις ατόµων οι 
οποίοι οι οποίοι είτε είναι υπέρ-συντηρητικοί και διακρατούν όλο το 
κεφάλαιο τους σε λογαριασµούς Ταµιευτηρίου είτε είναι ιδιαίτερα 
ριψοκίνδυνοι και τοποθετούν όλη τους την περιουσία σε Μετοχές, ο 
επενδυτής θα πρέπει να κατανέµει τα κεφάλαια του ανάµεσα σε 
διαφορετικές µορφές επένδυσης.  
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2.7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  Τα Αµοιβαία Κεφάλαια µπορούν να συνδυάζουν τοποθετήσεις σε 
διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης, π.χ. Οµόλογα και Μετοχές ( Μικτά 
Αµοιβαία Κεφάλαια). Ένα Μικτό Αµοιβαίο Κεφάλαιο, είτε ένας 
συνδυασµός Αµοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε µια 
συγκεκριµένη κατηγορία επένδυσης (π.χ. συνδυασµός Μετοχικών και 
Οµολογιακών Αµοιβαίων Κεφαλαίων) εξασφαλίζουν την εφαρµογή της 
δεύτερης επενδυτικής αρχής για τη µείωση του κινδύνου, την κατανοµή 
των κεφαλαίων.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10

 ΠΗΓΗ:www.alphatrust.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

AMOIBAIA ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

         3.1 ΕΝΝΟΙΑ  ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

   Τα Αµοιβαία κεφάλαια σαν θεσµός ανήκουν  στο χώρο των 
επενδύσεων. Ως επένδυση µπορούµε να ορίσουµε τη χρήση κεφαλαίων 
µε σκοπό την απόδοση εισοδήµατος και κέρδους. Επένδυση δεν 
θεωρείται η αποταµίευση , η παθητική διαχείριση των χρηµάτων και οι 
απλοί λογαριασµοί των τραπεζών. Ο λόγος που η επένδυση είναι 
αναγκαία είναι γιατί τα χρήµατα που δεν επενδύονται χάνουν την αξία 
τους από τον πληθωρισµό. Εκτός όµως από τον πληθωρισµό που 
πρέπει να νικηθεί χρειάζεται περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων ώστε να 
εκπληρωθούν οι επενδυτικοί στόχοι. 

   Η επένδυση αποτελεί µια πράξη πειθαρχίας έναντι στον 
καταναλωτισµό. Είναι µια πράξη αυτοσυγκράτησης και αναβολής της 
κατανάλωσης την στιγµή που όλα γύρω µας <σπρώχνουν> προς αυτή 
την κατεύθυνση. Είναι µια απόδειξη πίστης στην Οικονοµία, στην 
Επιχειρηµατικότητα και στην Ανάπτυξη του Χρηµατοοικονοµικού 
συστήµατος. Είναι µια πράξη πίστης στο µέλλον και στο αύριο ενώ 
διαφέρει από την έννοια της κερδοσκοπίας που έχει ως µοναδικό 
σκοπό την αύξηση κεφαλαίου . 

� Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι µια οµάδα περιουσίας, ένα σύνολο 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί υπό καθεστώς συλλογικής 
διαχείρισης από µια αρµόδια εταιρεία διαχείρισης. Τα περιουσιακά 
στοιχεία που απαρτίζουν την οµάδα περιουσίας έχουν κατατεθεί προς 
φύλαξη σε πιστωτικό ίδρυµα που ονοµάζεται θεµατοφύλακας. Με πιο 
απλά λόγια είναι ένα επενδυτικό καλάθι που αποτελείται από τα 
κεφάλαια πολλών επενδυτών τα οποία διαχειρίζονται ως ενιαίο 
κεφάλαιο εξειδικευµένοι επαγγελµατίες. Ολοκληρώνοντας τον ορισµό 
θα λέγαµε ότι τα Αµοιβαία Κεφάλαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια 
κοινή προσπάθεια πολλών επενδυτών για καλύτερη διαχείριση των 
χρηµάτων τους µε τη δηµιουργία κοινού ταµείου όπου µετέχουν ισότιµα 
ανάλογα µε τη συνεισφορά τους. 

Αποτελούνται από 3 κοµµάτια: 

α)τους µεριδιούχους οι όποιοι βάζουν τα χρήµατα τους και προσδοκούν 
την απόδοση  

β)την εταιρεία διαχείρισης, η οποία προσφέρει την γνώση ,τα εργαλεία 
και τον χρόνο που απαιτείται για την διαχείριση και αµείβεται µε την 
αµοιβή διαχείρισης. 
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γ) τον θεµατοφύλακα, ο όποιος παρέχει Ασφάλεια και έλεγχο και 
αµείβεται µε την αµοιβή θεµατοφυλακής. 

� Ενεργητικό Αµοιβαίων Κεφαλαίων ονοµάζεται η συνολική περιουσία  
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιµές. Καθηµερινά 
υπολογίζονται οι τιµές των οµολόγων, των µετοχών, οι τόκοι, τα 
µετρητά, οι καταθέσεις, σε συνάλλαγµα κτλ και αθροίζονται για να 
προκύψει το Ενεργητικό. Είναι δεδοµένο ότι οι τιµές των µετοχών, των 
νοµισµάτων αλλά και οι τόκοι των οµολόγων αλλάζουν καθηµερινά και 
έτσι µεταβάλλεται και το ενεργητικό των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Επίσης 
το Ενεργητικό µεταβάλλεται ως αποτέλεσµα των ενεργειών των 
διαχειριστών της ΑΕ∆ΑΚ επί των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται 
στο χαρτοφυλάκιο του Α/Κ καθώς και από την εισροή η εκροή 
κεφαλαίων από αυτό. 

� Μερίδιο: Η περιουσία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, (το ενεργητικό του) 
διαιρείται ισάξια µερίδια ή κλάσµατα µεριδίου. Οι κάτοχοι των µεριδίων 
αυτών ονοµάζονται µεριδιούχοι ο αριθµός των µεριδίων ενός Α/Κ 
αυξάνεται καθώς νέοι επενδυτές αγοράζουν µερίδια και µειώνεται όταν 
οι µεριδιούχοι αποχωρούν από αυτό. Τα µερίδια αποτελούν 
ονοµαστικούς τίτλους που εκδίδονται από την ΑΕ∆ΑΚ. Η καθαρή τιµή 
του µεριδίου προκύπτει από την διαίρεση της άξιας του ενεργητικού 
κάθε ηµέρας µε τον συνολικό αριθµό µεριδίων εκείνης της ηµέρας. Όταν 
ο επενδυτής γίνεται µεριδιούχος σε ένα Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποκτάει 
τόσα µερίδια όσο το πηλίκο της διαίρεσης της αξίας της επένδυσης δια 
της τιµής του µεριδίου την ηµέρα που έχει κάνει την εγγραφή του. Την 
καθαρή τιµή την χρησιµοποιούµε για τον προσδιορισµό της απόδοσης 
αλλά και των τιµών διάθεσης και εξαγοράς που θα αναλύσουµε 
παρακάτω.  

� Αριθµός Μεριδίων Επενδυτή: ποσό επένδυσης/ τιµή διάθεσης 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

� Απόδοση: Τα Αµοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκους ούτε και 
προκαθορισµένες αποδόσεις. Η απόδοση για τον µεριδιούχο είναι η 
διάφορα που µπορεί να δηµιουργηθεί ανάµεσα στο κεφάλαιο της 
επένδυσης και στην αποτίµηση αυτής σε χρονική διάρκεια.   

� Κίνδυνος: είναι η πιθανότητα ζηµιάς στο επενδυόµενο κεφάλαιο 
βραχυπρόθεσµα ή η µείωση της απόδοσης που τυχόν έχει επιτευχθεί. 
Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι υψηλός στα Μετοχικά Α/Κ λογά της 
επένδυσης σε κινητές άξιες (µετοχές). Μέσος κίνδυνος υπάρχει στα 
Μικτά Α/Κ, ενώ στις κατηγορίες των Οµολογιακών και ∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων ο επενδυτικός κίνδυνος είναι χαµηλός έως ελάχιστος.  
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� Κέρδος: είναι το κέρδος το οποίο πραγµατοποιεί το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
από την πώληση µετοχών, οµολόγων ή και συναλλάγµατος σε 
υψηλότερη τιµή από ότι αγοράστηκαν.11 

 

3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

   Ο Κανονισµός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εγκρίνεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο 
οποίος έχει προηγουµένως υπογράφει από την ΑΕ∆ΑΚ και την 
Τράπεζα-Θεµατοφύλακα και τυπώνεται πάνω σε αιτήσεις συµµετοχής 
στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

   Ο Κανονισµός πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Την ονοµασία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τις επωνυµίες της ΑΕ∆ΑΚ 
και της Τράπεζας-Θεµατοφύλακα  

2. Την τιµή των µεριδίων που εκδόθηκαν κατά την ηµέρα σύστασης του 
Α/Κ 

3. Αναφορά του ότι το Α/Κ έχει αόριστη διάρκεια  

4. Το είδος των χρεογράφων ή των µετοχών και τις κατηγορίες των 
επιχειρήσεων, σε χρεόγραφα η µετοχές έκδοσης των οποίων µπορεί να 
επενδυθεί το Ενεργητικό του Α/Κ από την ΑΕ∆ΑΚ. 

5. Την προµήθεια που πρέπει να καταβάλλει ο µεριδιούχος στην ΑΕ∆ΑΚ 
για την έκδοση και εξαγορά των µεριδίων. 

6. Τις αµοιβές που πρέπει να καταβάλλονται στην ΑΕ∆ΑΚ και στον 
Θεµατοφύλακα. 

7. Τις ηµεροµηνίες και τη διαδικασία διανοµής προς τους µεριδιούχους 
των κερδών που προκύπτουν από τη διαχείριση του Α/Κ. 

8. Κάθε ορό της συµφωνίας ανάµεσα στον µεριδιούχο και την ΑΕ∆ΑΚ 
σχετικό µε οποιοδήποτε περιορισµό του δικαιώµατος των µεριδιούχων 
για την εξαγορά των µεριδίων από την ΑΕ∆ΑΚ. 

Ο Κανονισµός µπορεί να ορίζει ανώτατο όριο µεριδίων που µπορούν  
να εκδοθούν. 

Ο Κανονισµός τροποποιείται µε συµφωνία της ΑΕ∆ΑΚ και του 
Θεµατοφύλακα µετά από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος που δίνεται 

                                                           
11 ΠΗΓΗ: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.) 
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ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .Η 
τροποποίηση ισχύει για τους µεριδιούχους από τη γνωστοποίηση της 
σε αυτούς. Από την εξαγορά τίτλου µεριδίου από την ΑΕ∆ΑΚ προκύπτει 
αµάχητο τεκµήριο ότι ο κοµιστής αποδέχεται τον Κανονισµό του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου.12   

 

3.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ NOMOΘΕΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

   Τα Αµοιβαία Κεφάλαια ρυθµίζονταν στην χώρα µας από τα άρθρα 10-
29 του Νόµου 680/1970 περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Στην συνέχεια ψηφίστηκε ο Νόµος 1969/1991 
ενώ σήµερα ισχύει η τροποποίηση του τελευταίου µε τον 3283/2004 
Νόµο. 

Συνοπτικά τα κυριότερα σηµεία της νοµοθεσίας: 

1. Σχηµατίζεται µε εισφορές αποταµιευτών Αµοιβαίο Κεφάλαιο και 
συνίσταται µια Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία για την διαχείριση του. 

2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι σύνολο Ενεργητικού (περιουσία) που 
αποτελείται από µετρητά, µετοχές και χρεόγραφα εσωτερικού και 
εξωτερικού. 

3. Το παραπάνω Ενεργητικό ανήκει εξ αδιαίρετου σε πολλά πρόσωπα 
ανάλογα µε την συµµέτοχη του ο καθένας. 

4. Τα µερίδια συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εκφράζονται µε τίτλους 
και οι κάτοχοι τους µεριδιούχοι. Κάθε µεριδιούχος δεν είναι µέτοχος ή 
δανειστής αλλά συγκύριος στην περιουσία που σχηµατίστηκε. 

5. Για την εξασφάλιση των µεριδιούχων το Ενεργητικό του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου κατατίθεται υποχρεωτικά για φύλαξη σε µια από τις νόµιµα 
λειτουργούσες τράπεζες στην χωρά που αναλαµβάνει τον ρόλο  του 
θεµατοφύλακα. 

Η αξία του κάθε µεριδίου διαµορφώνεται από τη διαίρεση της άξιας του 
συνολικού Ενεργητικού (βάσει των τρεχουσών τιµών των χρεογράφων 
στο Χρηµατιστήριο) δια του συνολικού αριθµού των µεριδίων. 13    

                                                           
12 ΠΗΓΗ: Αµοιβαία Κεφάλαια (τι πρέπει να ξέρουν πωλητές κι αγοραστές / ελληνική νοµοθεσία και 
σχετική οδηγία της Ε.Ο.Κ. Γιάννης κ.Χολεβας) 

 

13
ΠΗΓΗ:  Αµοιβαία Κεφάλαια (τι πρέπει να ξέρουν πωλητές κι αγοραστές / ελληνική νοµοθεσία και σχετική 

οδηγία της Ε.Ο.Κ. Γιάννης κ.Χολεβάς) 
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3.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

   Συµφώνα µε το άρθρο 2, παραγρ.3 του νοµού 3283/2004 
προβλέπονται τα εξής: Έκπτωση δαπανών από το εισόδηµα 
:<Ποσοστό 20% της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για 
την αγορά µεριδίων µετοχικών και µικτών Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
εσωτερικού εφόσον αυτά δε µεταβιβαστούν για 3 έτη από την αγορά 
τους. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα του 
έτους µέσα στο όποιο συµπληρώνονται τα 3 έτη από την αγορά τους 
και δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 3000 ευρώ συνολικά κατά 
φορολογούµενο >>Η έκπτωση αυτή προϋποθέτει το ποσό της δαπάνης 
για την αγορά των µεριδίων να µην προέρχεται από ρευστοποιήσεις 
ήδη υπαρχόντων µετοχικών και µικτών Αµοιβαίων Κεφαλαίων αλλά από 
νέα Κεφάλαια. Το ποσό δε των 3000 ευρώ επιµερίζεται όταν έχουµε 
αγορά µεριδίων από περισσότερα από ένα άτοµα κατά τον αριθµό τους. 
Η έκπτωση αυτή παρέχεται και στην αγορά µεριδίων µετοχικών και 
µικτών Αµοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεµένα µε 
ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής. Από 01/01/05 έως και 31/12/09 οι 
αγορές µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων υπόκεινται στις ανωτέρω 
διατάξεις της οποίας η ισχύς µπορεί να παραταθεί µόνο µε απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας.  

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω από 01/01/05 όσοι επενδύουν 
σε µερίδια µετοχικών η µικτών Αµοιβαίων Κεφαλαίων δικαιούνται 
έκπτωση µέχρι 3000 ευρώ υπό την προϋπόθεση να κρατήσουν τα εν 
λόγω Αµοιβαία Κεφάλαια για περίοδο 3 ετών όπως επίσης και το 
κεφάλαιο που θα επενδυθεί να µην προκύψει από ρευστοποίηση 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων της ίδιας κατηγορίας. 

Η καινούργια αυτή νοµοθεσία αποτελεί ένα σοβαρό φορολογικό κίνητρο 
για όσους επιλέξουν να επενδύσουν σ αυτά τα Αµοιβαία Κεφάλαια 14 

 

3.5 ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

• Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 

Ορίζονται ως οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες  οι 
οποίοι εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως µοναδικό σκοπό να 
επενδύουν σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς  που γίνονται δεκτά 

                                                                                                                                                                      

 

14
ΠΗΓΗ:  Nόµος 3283/2004 



26 
 

και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες  αγορές. 
Τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και των οποίων η 
λειτουργιά βασίζεται στην αρχή κατανοµής των κινδύνων και των 
οποίων τα µερίδια εξαγοράζονται και εξοφλούνται µε αιτήσεις των 
δικαιούχων έµµεσα η άµεσα µε στοιχεία του ενεργητικού των 
οργανισµών αυτών. Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α στοχεύει κυρίως στο να µην αποκλίνει 
αισθητά η χρηµατιστηριακή τιµή των µεριδίων από την καθαρή αξία του 
ενεργητικού. 

 

 

 

• Α.Ε.∆.Α.Κ. 

Ορίζεται ως Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων και 
έχει ως κύριο στόχο την διαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 
Αρµοδιότητες της ΑΕ∆ΑΚ είναι: 

1. ∆ιαχείριση επενδύσεων  

2. ∆ιοίκηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Νοµικές υπηρεσίες, λογιστικές 
εργασίες, αποτίµηση ενεργητικού, καθορισµός τιµής µεριδίων, διενεργεί 
έλεγχο για την σωστή λειτουργιά του κανονισµού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, Τηρεί µητρώο, µεριδιούχων, αναλαµβάνει να διανείµει τα 
έσοδα, τηρεί αρχεία και διεκπεραιώνει έγγραφα αποστολής έντυπων και 
βεβαιώσεων. 

3. Αναλαµβάνει τη διαφήµιση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όπως και την 
προώθηση των µεριδίων του. 

4.  ∆ιαχειρίζεται χαρτοφυλάκια επενδύσεων 

5. Φυλάσσει και διαχειρίζεται µερίδια Οργανισµών Συλλογικών 
Επενδύσεων 

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ∆ΑΚ καταβάλλεται σε µετρητά και έχει 
ελάχιστο ύψος 1200000 ευρώ. Το 51% του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει 
να ανήκει: 

α) σε πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς οργανισµούς εφόσον έχουν ο 
καθένας από αυτούς ελάχιστο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ίσο µε 
το εκάστοτε οριζόµενο ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού 
ιδρύµατος η σε ασφαλιστικές εταιρείες. 

β) σε µια ή περισσότερες εταιρείες συµµέτοχων 
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γ) σε ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταµεία που έχουν ελάχιστο ύψος 
αποθεµατικού 3000000 ευρώ. 

Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της ΑΕ∆ΑΚ απαιτείται να έχει χορηγηθεί 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργιάς της. Άδεια 
λειτουργιάς απαιτείται και για την µετατροπή υφιστάµενης εταιρείας σε 
ΑΕ∆ΑΚ. Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργιάς σε ΑΕ∆ΑΚ 
εφόσον αυτή έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική διοίκηση 
στην Ελλάδα. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργιάς και η άδεια 
σύστασης η ΑΕ∆ΑΚ µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες της. 

   Με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργιάς υποβάλλεται 
επιχειρηµατικό σχέδιο και έκθεση σχετικά µε την οργανωτική 
διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της ΑΕ∆ΑΚ. Ειδικότερα, 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των 
αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται α ΑΕ∆ΑΚ απαιτεί από αυτήν 
ότι: 

� Θα διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές 
διαδικασίες, ρυθµίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των 
ηλεκτρονικών δεδοµένων καθώς επίσης και κατάλληλους εσωτερικούς 
µηχανισµούς ελέγχου που περιλαµβάνουν ειδικότερα κανόνες για τις 
προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της  

� Θα διαθέτει δοµή και οργάνωση τέτοια ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος 
ζηµίας των συµφερόντων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή των πελατών 
της από συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της εταιρείας και των 
πελατών της, µεταξύ 2 πελατών της, µεταξύ ενός πελάτη και ενός 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου και µεταξύ 2 Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει και ελέγχει την ΑΕ∆ΑΚ 
ανεξάρτητα από το εάν αυτή ιδρύει ή όχι υποκατάστηµα ή παρέχει 
υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος.        

 

• ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 

Ο θεµατοφύλακας αποτελεί το θεσµικό όργανο που αναλαµβάνει ως 
κύρια δραστηριότητα την φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα καθήκοντα του ανατίθενται από την ΑΕ∆ΑΚ 
µε άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πιο απλά εκτελεί καθήκοντα 
ταµία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΑΕ∆ΑΚ η 
οποία ασκεί και τον έλεγχο της σωστής εκτέλεσης των. 

Ο θεµατοφύλακας συνυπογράφει τον κανονισµό του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και εξασφαλίζει: 
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1. Ότι η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή της αξίας των µεριδίων 
όπως και η ακύρωση τους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον νόµο 
3283/2004 και του κανονισµού των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 

2. Ότι η αποτίµηση του ενεργητικού, ο υπολογισµός της καθαρής αξίας 
των µεριδίων  του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και η διανοµή κερδών προς 
τους µεριδιούχους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον νόµο 
3283/2004 και του κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

3. Ότι το τίµηµα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του 
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καταβάλλεται µέσα στις ανάλογες 
προθεσµίες. 

 

 

   Ο θεµατοφύλακας µπορεί να αναθέσει µε προηγούµενη ενηµέρωση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µε σύµφωνη γνώµη της ΑΕ∆ΑΚ τη 
φύλαξη του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον 
Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως τρίτα πρόσωπα εννοούνται 
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλοι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες 
θεµατοφυλακής. Ο θεµατοφύλακας φέρει ευθύνη εξ ολοκλήρου σχετικά 
µε την ανάθεση απέναντι στους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
και της ΑΕ∆ΑΚ. 

   Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο θεµατοφύλακας και η 
ΑΕ∆ΑΚ οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο µεταξύ τους και 
αποκλειστικά προς το συµφέρον των µεριδιούχων του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου όπως επίσης και ευθύνονται για κάθε αµέλεια ως προς την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 

  

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

 

Είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που εδρεύει στην πόλη της 
Αθηνάς και το οποίο εποπτεύεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας .Η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλαµβάνει: 

1. Nα ελέγχει για την σωστή εφαρµογή της νοµοθεσίας περί 
κεφαλαιαγοράς  

2. Nα καθορίζει µε αποφάσεις τις περιπτώσεις επιβολής τακτικών και 
έκτακτων ελέγχων όπως και την διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής 
των ελέγχων αυτών ενώ υποχρεώνει τα ελεγχόµενα φυσικά ή νοµικά 



29 
 

πρόσωπα να υποβάλλουν στοιχεία για την σωστή διεξαγωγή του 
ελέγχου 

3. Nα καθορίζει µε αποφάσεις τις περιπτώσεις επιβολής τακτικών και 
έκτακτων ελέγχων όπως και την διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής 
των ελέγχων αυτών ενώ υποχρεώνει τα ελεγχόµενα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα να υποβάλλουν στοιχεία για την σωστή διεξαγωγή του 
ελέγχου. 

4. Mετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ορίστηκε ότι η 
νοµοθεσία περί χρηµατιστηρίων και ο έλεγχος αυτής από τον Γενικό 
Κυβερνητικό Επόπτη µεταφέρεται εξ ολοκλήρου στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργιάς της ΑΕ∆ΑΚ 
εφόσον αυτή: 

α) ∆εν κάνει χρήση της άδειας λειτουργιάς που της χορηγήθηκε εντός 
δώδεκα µηνών ή όταν έχει παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή όταν έχει 
σταµατήσει να ασκεί τις δραστηριότητες της για διάστηµα µεγαλύτερο 
από έξι µήνες. 

β) Εάν έλαβε την άδεια λειτουργιάς της βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε 
οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο. 

γ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις των 
διατάξεων του νοµού 3283/2004 15 

 

 

 

• ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

 

Η Ένωση θεσµικών επενδυτών είναι αστική και µη κερδοσκοπική 
εταιρία της οποίας τα µέλη είναι οι ΑΕ∆ΑΚ που υπάγονται στις διατάξεις 
του 3283/2004 και 2778/1999 νόµων. Επίσης µέλη της µπορούν να 
γίνουν και ΑΕ επενδύσεων χαρτοφυλακίου  όπως και Εταιρίες Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών .  ∆ιοικείται από 8 µέλη από τα οποία τα 4 
µέλη είναι ΑΕ∆ΑΚ, τα 2 µέλη Εταιρείες επενδύσεων, 1 µέλος Εταιρείας 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και το Γενικό ∆ιευθυντή. 

Ως σκοποί της Ένωσης έχουν οριστεί οι εξης: 
                                                           
15

 ΠΗΓΗ: Nόµος 3283/2004 
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1. να αναπτύσσει  τις δραστηριότητες των µελών της  

2. να µελετάει ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος των µελών της  

3. να προασπίζει τα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών της  

4. να προστατεύει το επενδυτικό κοινό  

5. να προωθεί και να αναπτύσσει τον θεσµό των συλλογικών επενδύσεων 

H Ένωση Θεσµικών Επενδυτών ιδρύθηκε το 1985 και είναι µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων.16 

 

3.6 ∆ΙΑΘΕΣΗ- ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ  

 

   Για την απόκτηση µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου απαιτούνται τα 
παρακάτω: 

α) Γραπτή αίτηση προς την ΑΕ∆ΑΚ  

β) Αποδοχή του κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  

γ)  Ολοσχερής καταβολή στο Θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων σε 
µετρητά υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την ΑΕ∆ΑΚ σε 
κινητές άξιες.  

   Η ΑΕ∆ΑΚ µπορεί να διανείµει στους µεριδιούχους του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου δωρεάν Μερίδια του ύστερα από την άδεια της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Η παραπάνω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά 
την οποία η ΑΕ∆ΑΚ αποφασίσει την επανεπένδυση του µερίσµατος σε 
µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

   Η τιµή διάθεσης είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για 
την απόκτηση των µεριδίων και προσδιορίζεται µε βάση την αξία του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ηµέρας υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
εξασφαλιστεί η ολοσχερής καταβολή στο Θεµατοφύλακα της αξίας των 
µεριδίων  

   Η ΑΕ∆ΑΚ µπορεί να διαθέτει µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και 
διαµέσου αντιπρόσωπων της. Ως αντιπρόσωποι Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
δύναται να ενεργούν µόνο τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ΑΕ∆ΑΚ, οι 

                                                           
16 ΠΗΓΗ: www.agii.gr 
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Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι ΑΕΠΕΥ(Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών). 

   Η αποδοχή των αιτήσεων συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
αποφασίζεται από την ΑΕ∆ΑΚ σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

   Η εξαγορά των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι υποχρεωτική 
όταν την ζητήσει ο µεριδιούχος. Για τον σκοπό αυτόν ο µεριδιούχος 
υποβάλλει γραπτή αίτηση στην ΑΕ∆ΑΚ και παραδίδει προς ακύρωση 
τους τίτλους των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εξαγοράζονται 
.Τα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εξαγοράζονται στην τιµή 
εξαγοράς µεριδίων της ηµέρας υποβολής της αίτησης του µεριδιούχου 
για την εξαγορά. Η τιµή αυτή προσδιορίζεται µε βάση την αξία του 
µεριδίου του Α/Κ της ίδιας ηµέρας. 

   Όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν και όταν επιβάλλεται προς το 
συµφερόντων µεριδιούχων επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της ΑΕ∆ΑΚ 
και της σχετικής αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αναστολή της 
εξαγοράς µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ια χρονικό διάστηµα 3 µηνών. 
Η αναστολή αυτή της εξαγοράς µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου µπορεί 
να παραταθεί για άλλους 3 µήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της 
εξαγοράς και η λήξη ή η   ανάκληση της δηµοσιεύονται σε 2 ηµερήσιες 
πολιτικές και 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών. Στην 
ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό 
σηµείο της λήξης της. Κατά την διάρκεια της αναστής της εξαγοράς των 
µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων 
εξαγοράς από µεριδιούχους. 

   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε γνώµονα το συµφέρον των 
µεριδιούχων Αµοιβαίου Κεφαλαίου και του Επενδυτικού κοινού και µε  
απόφαση της µπορεί να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των 
µεριδίων του, οπότε και δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς 
από µεριδιούχους. 

   Σε περίπτωση που διατίθενται µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε 
αλλά κράτη µέλη, η ΑΕ∆ΑΚ γνωστοποιεί άµεσα στις αρµόδιες αρχές 
αυτών των κρατών µελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς 
µεριδίων του ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκληση της17.       

  

 

                                                           
17

 ΠΗΓΗ: Nόµος 3283/2004 
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   3.7 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  

ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ  

 

Κόστος ∆ιάθεσης  

Κατά την διαδικασία της αγοράς µεριδίων ενός Αµοιβαίου Κεφαλαίου ο 
επενδυτής επιβαρύνεται µε το κόστος διάθεσης όπως περιγράφεται 
στην αίτηση συµµετοχής του στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο 
προσδιορίζεται ανάλογα την κατηγορία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Το 
ανώτατο κόστος διάθεσης διευκρινίζεται στον Κανονισµό του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου. 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ+ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ=ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ  

 

 Κόστος Εξαγοράς  

Κατά την διαδικασία της εξαγοράς µεριδίων ενός Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
ο επενδυτής επιβαρύνεται µε το κόστος εξαγοράς επί του 
ρευστοποιηµένου κεφαλαίου του οποίου το ανώτατο ύψος αναφέρεται 
επίσης στον αντίστοιχο Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ=ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΑΓΟΡΑΣ  

 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ 
ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ=ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ 
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ΠΗΓΗ: www.atebank.gr 

 

 

 

 

 

Πιο αναλυτικά: 

 

• Για τα  Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού/Εξωτερικού η 
προµήθεια αγοράς µεριδίου  κυµαίνονται από 0% έως 4%. Το ποσοστό 
αυτό διαµορφώνεται αναλόγως του ύψους του προς επένδυση 
κεφαλαίου αλλά και του χρόνου διατήρησης του µεριδίου. Κάθε ΑΕ∆ΑΚ 
έχει διαφορετικά όρια χρόνου και ύψους κεφαλαίου. Η προµήθεια 
πώλησης είναι από 0% έως 2%. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/10/2009 
 

*   

Οι ανωτέρω προµήθειες εξαγοράς είναι οι ανώτατες ασκούµενες, 
βάσει της τιµολογιακής πολιτικής της εταιρίας και δύναται να 
µειωθούν λαµβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια του 
µεριδιούχου.  

**  

Από 31/12/2008 τo Α/Κ 'ΑΤΕ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ'  
µετονοµάστηκε σε 'ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ'   
(∆είτε την γνωστοποίηση της ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ Ε∆Ω).  
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• Για τα Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια οι προµήθειες για την αγορά 
κυµαίνονται µεταξύ 0% έως 1,25% και για την πώληση του µεριδίου 
από 0% έως 1,6% 

• Για τα Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια οι προµήθειες για την αγορά 
µεριδίου κυµαίνονται µεταξύ 0% έως 0,75% και για την πώληση 
µεριδίου 0% έως 1% 

• Για τα Αµοιβαία Κεφάλαια ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων οι προµήθειες για 
την αγορά και την πώληση είναι συνήθως µηδενικές. 

 

Για την διασφάλιση την άµεσης εξόδου των µεριδιούχων οι ΑΕ∆ΑΚ 
έχουν βάλει ένα όριο 7 ηµερών για την διακράτηση της θέσης του. Σε 
περίπτωση ρευστοποίησης του µεριδίου τους σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα τότε η προµήθεια πώλησης ανεβαίνει στο 1%.   

 

 

ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Αµοιβή ∆ιαχείρισης  

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης (ΑΕ∆ΑΚ) εισπράττει µηνιαίως ποσοστιαία 
αµοιβή επί του µηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα όρια της Αµοιβής ∆ιαχειρίσεως αναλύονται 
στον κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

Αµοιβή Θεµατοφύλακα  

Ο θεµατοφύλακας αµείβεται ετησίως µε ποσοστό επί του µηνιαίου 
µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Το 
ύψος της συγκεκριµένης αµοιβής καθορίζεται επίσης από τον 
Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

        ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ Α/Κ 

Εκ των εσόδων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εκπίπτουν ορισµένα έξοδα 
π.χ. αµοιβή ορκωτών λογιστών, έξοδα και προµήθειες συναλλαγών κλπ 
όπως περιγράφονται στον κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.18 

 

                                                           
18 ΠΗΓΗ: www.bankofcyprus.gr 
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3.8 ΕΙ∆Η ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Βάσει των διαφόρων επενδυτικών στρατηγικών που 
εφαρµόζονται, τα Α/Κ κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
 
 
 

 
 

• ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή Χρηµαταγορών 
 
Τα Α/Κ αυτού του είδους κατευθύνουν τις επενδύσεις σε διάφορες 
επιλογές στην αγορά χρήµατος, που απαρτίζονται από επενδυτικά 
εργαλεία πολύ µικρής διάρκειας, όπως για παράδειγµα λήγοντα έντοκα 
γραµµάτια ∆ηµοσίου, καταθέσεις προθεσµίας, κ.ά. Αυτού του είδους οι 
τοποθετήσεις αποδίδουν µία θετική και, ως επί το πλείστον, σταθερή 
απόδοση, που προσδιορίζεται από τα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς, αν 
όλα βέβαια κυλήσουν οµαλά, χωρίς δηλαδή µεγάλες µεταπτώσεις ή 
ανακάµψεις, που θα οδηγούσαν σε σηµαντικές διακυµάνσεις στις 
αποδόσεις του αµοιβαίου. Ωστόσο όµως, υπάρχουν αυξοµειώσεις στην 
αγορά χρήµατος και κεφαλαίου, που ενδεχοµένως να οδηγούν 
βραχυπρόθεσµα σε καλύτερες αποδόσεις από ό,τι άλλων ειδών Α/Κ. Τα 
αµοιβαία διαχείρισης διαθεσίµων απευθύνονται κυρίως στους 
επενδυτές µε βραχυπρόθεσµους επενδυτικούς ορίζοντες, που 
επιθυµούν να έχουν πρόσβαση στα µετρητά τους, µε το πλεονέκτηµα 
να επιτυγχάνουν αποδόσεις µεγαλύτερες των απλών καταθέσεων. Η 
προµήθεια σ’ αυτή την περίπτωση είναι µικρότερη, και µικραίνει όσο ο 
µεριδιούχος καθυστερεί την ηµεροµηνία εξαγοράς. 
 
 

• Εισοδήµατος 
 
Πρόκειται για την πιο συντηρητική επιλογή από την οµάδα των Α/Κ, η 
οποία τοποθετεί τις επενδύσεις σε επενδυτικούς τίτλους, που 
προσφέρουν κατά το πλείστον µια βέβαιη απόδοση ετησίως. Αυτής της 
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κατηγορίας τα Α/Κ επενδύουν κυρίως σε οµόλογα του ∆ηµοσίου, 
οµόλογα κρατικών τραπεζών ή εταιρειών, καθώς επίσης σε οµολογίες 
ειδικά επιλεγµένων εγχώριων ή ξένων εταιρειών µε υψηλή πιστοληπτική 
ικανότητα. Η απόδοση των τίτλων αυτών γίνεται υπό τη µορφή 
συγκεκριµένου και σταθερού τόκου, που καταβάλλεται από την εκδότρια 
εταιρεία στο Α/Κ. Έπειτα, οι τόκοι αυτοί αποδίδονται στους 
µεριδιούχους ανάλογα µε τη συµµετοχή του καθενός στο κεφάλαιο του 
Α/Κ, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται ένα σταθερό ετήσιο εισόδηµα για 
τους µεριδιούχους. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως η συνολική απόδοση 
ενός Α/Κ παραµένει σταθερή. Αντιθέτως, η απόδοση πηγάζει από την 
υπεραξία ή ζηµία που πραγµατοποιείται από τις µεταβολές των τιµών 
των επενδυτικών τίτλων, οι οποίες προέρχονται από µεταβολές άλλων 
παραγόντων, όπως π.χ. τα επιτόκια, ο πληθωρισµός, η ανεργία, κλπ. 
Ορισµένα Α/Κ εισοδήµατος µπορεί να επενδύουν και σε µετοχές, σε 
µικρά συνήθως ποσοστά του χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, η επένδυση σε 
µετοχές είναι δυνατόν να γίνεται και σε µεγαλύτερο ποσοστό. Κάτι 
τέτοιο, πάντως, πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στον κανονισµό ή 
το ενηµερωτικό φυλλάδιο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Οµολογιών 
 
Τα Α/Κ οµολογιών ειδικεύονται σε επενδύσεις µε µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες οµολογίες που εκδίδονται είτε από το κράτος, είτε 
από κρατικούς οργανισµούς, καθώς και σε οµολογίες εταιρειών. Στο 
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βαθµό που δεν υπάρχουν αρκετές οµολογίες εταιρειών για 
διαπραγµάτευση, τα Α/Κ αυτού του είδους είναι παρόµοια µε τα Α/Κ 
εισοδήµατος. Τέλος, εµφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο από τις δύο 
προηγούµενες κατηγορίες αµοιβαίων, αλλά εξαιτίας της παροχής 
σηµαντικού εισοδήµατος (που προέρχεται από τους τόκους) ο κίνδυνος 
αυτός µετριάζεται. 
 

 
 

• Μετοχικά 
 
Τα Α/Κ που επενδύουν τα κεφάλαια τους σε µετοχές, σε ποσοστό άνω 
του 70-80% λέγονται µετοχικά. Αυτά τα Α/Κ διακατέχονται από πολύ 
υψηλό επίπεδο κινδύνου σε σχέση µε τις επενδύσεις σταθερού 
εισοδήµατος, ακριβώς επειδή οι µετοχές, τόσο οι κοινές, όσο και οι 
προνοµιούχες,δεν προσφέρουν σταθερό και βέβαιο µέρισµα (εκτός εάν 
υπάρξουν κέρδη, οπότε θα οφείλεται ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών). Αν 
συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η απόδοση του αµοιβαίου 
επηρεάζεται σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό από την πορεία του γενικού 
δείκτη τιµών του χρηµατιστηρίου, τότε συµπεραίνουµε πως η συνολική 
απόδοση του µετοχικού Α/Κ εµφανίζει µεγάλη διακύµανση. Τα µετοχικά 
Α/Κ διακρίνονται σε µετοχικά εισοδήµατος και σε αναπτυξιακά, ανάλογα 
µε τον επενδυτικό τους χαρακτήρα. Έτσι, τα µετοχικά εισοδήµατος 
επενδύουν σε εταιρείες, που προσφέρουν µεγάλα µερίσµατα. Ενώ τα 
αναπτυξιακά Α/Κ κατανέµουν τα κεφάλαια τους µέσω εταιρειών, που 
προσφέρουν ελάχιστη µερισµατική απόδοση και ταυτόχρονα 
συνεχίζουν να αυξάνουν τις επενδύσεις, µε αποτέλεσµα να 
τροφοδοτούν µεγάλες προσδοκίες ανάπτυξης. Επίσης, υπάρχουν και τα 
κλαδικά µετοχικά, τα οποία επικεντρώνονται σε ένα κλάδο της 
οικονοµίας που οι διαχειριστές κρίνουν ότι είναι δυναµικός (π.χ. 
κατασκευών ή τροφίµων), υπόκεινται όµως σε σηµαντικό κίνδυνο, που 
πηγάζει από τις διακυµάνσεις της οικονοµικής κατάστασης που 
σχετίζεται µε τον συγκεκριµένο κλάδο. 
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• Μικτά 
 
Τα µικτά Α/Κ συνδυάζουν διάφορα χαρακτηριστικά, όπως εισόδηµα και 
ανάπτυξη, και αναλαµβάνουν επενδύσεις τόσο σε εργαλεία της 
χρηµαταγοράς όσο και σε οµολογίες και µετοχές, µε βάση τους 
περιορισµούς του κανονισµού (π.χ. µέχρι 60% σε µετοχές). Το 
πλεονέκτηµα αυτών των Α/Κ είναι η µεγάλη διασπορά των µετοχών 
που εµφανίζεται στο χαρτοφυλάκιο, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται ο 
κίνδυνος σε ανεκτά επίπεδα. Το µεγάλο µειονέκτηµα όµως είναι η 
υψηλή προµήθεια του αµοιβαίου, καθιστώντας πραγµατική την 
απόδοση µόνο σε περίπτωση ανόδου της αγοράς άνω του ποσοστού 
αυτού. Τα µικτά Α/Κ έχουν µικρότερες διακυµάνσεις από τα µετοχικά, 
αλλά µεγαλύτερες από του εισοδήµατος. 
 

• ∆ιεθνή 
 
Τα διεθνή Α/Κ υποδιαιρούνται και αυτά στις παραπάνω κατηγορίες, µε 
τη διαφορά ότι επενδύουν στο εξωτερικό και τα κεφάλαια τους είναι σε 
συνάλλαγµα και επενδυµένα σε διάφορους τίτλους, είτε οµολογίες, είτε 
µετοχές. Ορισµένα έχουν συγκεκριµένο νόµισµα βάσης (π.χ. δολάριο, 
γιέν, κλπ), και άλλα έχουν συγκεκριµένη γεωγραφική ζώνη (π.χ. ΗΠΑ, 
Ε.Ε., Ιαπωνία, κλπ). Ενέχουν συναλλαγµατικό κίνδυνο, αφού 
επηρεάζονται από τις µεταβολές των ισοτιµιών του ευρώ µε τα ξένα 
νοµίσµατα, ο οποίος διαφέρει ανάλογα µε το είδος του Α/Κ (µετοχικό, 
εισοδήµατος, κλπ). Το βασικό πλεονέκτηµα είναι πως όχι µόνο 
αντιµετωπίζεται ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, αλλά δίνεται η ευκαιρία 
συµµετοχής στην άνοδο, που µπορεί να προσφέρουν κάποιες άλλες 
αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 
 
 

• Εµπορευµάτων 
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Τα Α/Κ εµπορευµάτων κατευθύνουν κεφάλαια σε προϊόντα, όπως 
πολύτιµα µέταλλα, αλλά κυρίως σε προθεσµιακά συµβόλαια 
εµπορευµάτων ή χρηµατοπιστωτικών τίτλων. Τέτοιου είδους 
εµπορεύµατα είναι το σιτάρι, το καλαµπόκι, η σόγια, ο χρυσός, ο 
άργυρος, η ξυλεία, το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα 
ευρωδολάρια, οµολογίες δηµοσίου ΗΠΑ, βρετανική στερλίνα, κλπ. 
 

• ∆εικτών 
 
Αυτή η κατηγορία Α/Κ επενδύει τα κεφάλαια της σε χρηµατιστηριακούς 
δείκτες. Οι δείκτες αυτοί µπορεί να αφορούν συγκεκριµένους κλάδους 
της οικονοµίας, όπως βιοµηχανία, ενέργεια, κλπ, ή να απαρτίζονται 
από συγκεκριµένο είδος τίτλων, όπως µετοχές και οµολογίες ή 
εµπορεύµατα, όπως έλαια, σιτηρά, πολύτιµα µέταλλα, κλπ. Η 
επενδυτική στρατηγική συνίσταται στην αγορά των τίτλων που 
αποτελούν τον συγκεκριµένο δείκτη κατά το ποσοστό συµµετοχής του 
καθενός στον υπολογισµό αυτού. Οποιαδήποτε αλλαγή τίτλου και 
ποσοστού συµµετοχήςστο δείκτη καθιστά υποχρεωτική παρόµοια 
αλλαγή στις επενδύσεις του Α/Κ. Αποτέλεσµα είναι η ελαχιστοποίηση 
του κόστους από τις αµοιβές των συµβούλων επένδυσης και διαφόρων 
αναλυτών, αφού απλοποιείται η επενδυτική στρατηγική του αµοιβαίου, 
µε µόνη υποχρέωση τη στενή παρακολούθηση του δείκτη. Στόχος 
αυτού του Α/Κ είναι η επίτευξη αποδόσεων πάνω από τη µεταβολή του 
δείκτη. 
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• Λοιπές Κατηγορίες Α/Κ 
 
Λοιπές κατηγορίες Α/Κ αφορούν στα funds of funds, τα οποία είναι Α/Κ 
που επενδύουν το ενεργητικό τους σε µερίδια άλλων Α/Κ της ίδιας ή 
διαφορετικής εταιρείας. Ανάλογα µε την σύσταση του χαρτοφυλακίου 
τους, διακρίνονται σε funds of funds οµολογιακά, µικτά, µετοχικά, 
κλπ. Επίσης, είναι τα Α/Κ κτηµατικών οµολογιών, τα οποία επενδύουν 
σε κτηµατικά χρεόγραφα και στοχεύουν στην εκµετάλλευση της ανόδου 
των τιµών της γης και των ακινήτων. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα Α/Κ 
που επενδύουν σε υποκείµενες αξίες (µετοχές, οµόλογα, κλπ), τα Α/Κ 
παραγώγων επενδύουν σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (derivatives), 
όπως δικαιώµατα (οptions), προθεσµιακά συµβόλαια (futures), 
ανταλλαγές επιτοκίων (interest rate swaps), κλπ.19 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 ΠΗΓΗ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  Γεώργιος Ιατρίδης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

4.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Εκτός από την δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος 
χρόνου η επένδυση σε Αµοιβαία Κεφάλαια έχει µοναδικά 
πλεονεκτήµατα και είναι η ουσιαστική αίτια που αποτελούν µια από τις 
πιο δηµοφιλής επιλογές στο επενδυτικό κοινό. Πιο αναλυτικά: 

� Υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση στις ευκαιρίες κερδών των 
ξένων αγορών. Στα Αµοιβαία Κεφάλαια, τα χρήµατα των επενδυτών 
τοποθετούνται σε πολλά και διαφορετικά ειδή αξιόγραφων. Άµεσο 
αποτέλεσµα να µειώνονται οι διακυµάνσεις και να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος 

� Επαγγελµατική ∆ιαχείριση. Καταξιωµένα στελέχη των ΑΕ∆ΑΚ 
µε υψηλή κατάρτιση και εµπειρία αναλαµβάνουν το έργο που ο µέσος 
επενδυτής θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνει, δηλ. να παρακολουθούν και 
να αξιολογούν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην 
Ελληνική αλλά και Ξένη αγορά. 

� <<∆ηµοκρατικός θεσµός επένδυσης >>.έχουν χαρακτηριστεί τα 
Αµοιβαία       Κεφάλαια τόσο γιατί τα µερίδια είναι ίσα µεταξύ τους αλλά 
και γιατί όλοι οι επενδυτές τους απολαµβάνουν την ιδία απόδοση 
ανεξάρτητα από το ποσό των χρηµάτων που έχουν επενδύσει. Επίσης 
δίνουν την δυνατότητα στον επενδύτη να συµµετέχει σε ένα 
χαρτοφυλάκιο µε µειωµένο κίνδυνο και επαρκή διασπορά και τέλος µε 
λιγότερα χρήµατα σε σύγκριση µε µεµονωµένες επενδύσεις. 

�    Έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη. Χωρίζοντας το ενεργητικό 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε ίσα µερίδια ο έχων λίγα µερίδια αποκτά 
την διαπραγµατευτική δύναµη του συνολικού ενεργητικού. Έτσι το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο πετυχαίνει πιο ευνοϊκούς όρους στην 
αγοραπωλησία αξιογράφων και στην τοποθέτηση κεφαλαίων στις 
αγορές χρήµατος κεφαλαίου.  

�    Πιο µεγάλη ευελιξία. Στα Αµοιβαία Κεφάλαια ο επενδυτής δύναται να 
επενδύσει οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα µε το ελάχιστο ποσό ενός 
µεριδίου που συνήθως είναι µικρό. Επίσης µπορεί εύκολα να µεταφέρει 
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µέρος η εξ ολοκλήρου το κεφάλαιο του σε άλλο της ίδιας ΑΕ∆ΑΚ 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε στόχο φυσικά τις καλύτερες προοπτικές. 

�    Άµεση ρευστότητα. Στον κόσµο των επενδύσεων ο παράγοντας 
ρευστότητα είναι από τους σηµαντικότερους. Στην περίπτωση των 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων ο επενδυτής µπορεί να εξαγοράσει µέρος η 
ολόκληρη την περιουσία του σε 5 µέρες το αργότερο. 

� Απλότητα διαδικασιών επένδυσης. Οι διαδικασίες επένδυσης των 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων είναι γρήγορες και εύκολες. Επίσης ασκείται 
αυστηρός έλεγχος από τα θεσµικά όργανα ούτος ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες παρατυπιών. 

� Εύκολη παρακολούθηση της επένδυσης. Μέσω του ηµερήσιου τύπου 
και ενηµερωτικών έντυπων από την ΑΕ∆ΑΚ οι επενδυτές  Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων µπορούν εύκολα να ενηµερωθούν για την πορεία της 
επένδυσης τους χωρίς φυσικά να απαιτητέ κάποια ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία. 

� Αυστηρό Νοµικό Πλαίσιο. Συµφώνα µε ειδική νοµοθεσία που διέπει τα 
Αµοιβαία Κεφάλαια (Ν. 1969/91) η προστασία και η ασφάλεια των 
επενδυτών κρίνεται πολύ αυστηρά διαχωρίζοντας τις υποχρεώσεις των 
ΑΕ∆ΑΚ και θέτοντας σαφείς όρους για τον τρόπο και τις διαδικασίες 
που οι επενδυτές τοποθετούν τα χρήµατα τους. 20 

 

4.2  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

�    Όταν µιλάµε για Αµοιβαία Κεφάλαια δεν µιλάµε για εγγυηµένες 
αποδόσεις αφού αποτελούν επενδύσεις αορίστου χρόνου και καµία 
τέτοια επένδυση  δεν έχει εγγυηµένη απόδοση  εκτός από µερικές 
µορφές αποταµιεύσεων και καταθέσεων  

�  Κόστος διασποράς. Συνήθως, όσο µεγαλύτερος είναι ο 
κίνδυνος τόσο µεγαλύτερη είναι η προσδοκώµενη απόδοση η και η 
ενδεχόµενη απώλεια χωρίς αυτή η σχέση να είναι απολυτή. Όσο 
µεγαλώνει η διασπορά τόσο περιορίζεται ο κίνδυνος. Υπερβολική 
διασπορά σηµαίνει πολύ µικρός κίνδυνος και άρα πολύ µικρή 
προσδοκώµενη απόδοση (η διασπορά µειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο 
µας αποκλείει όµως από ακραίες αποδόσεις). 21 

                                                           
20

 ΠΗΓΗ: www.intertrust.gr 

21 ΠΗΓΗ: Αµοιβαία Κεφάλαια (τι πρέπει να ξέρουν πωλητές κι αγοραστές / ελληνική νοµοθεσία και 

σχετική οδηγία της Ε.Ο.Κ. Γιάννης κ.Χολεβας) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

5.1 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

   Αξιολόγηση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων γίνεται εντός περιόδου 
τριετίας λαµβάνοντας υπόψη την απόδοση αλλά και τον κίνδυνο που θα 
δεχθεί ο επενδυτής. Ακλουθούν οι κυριότεροι δείκτες αξιολόγησης 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων: 

• ∆είκτης µέτρησης κινδύνου ή τυπική απόκλιση. Μετράει την 
απόκλιση των ηµερήσιων µεταβολών της καθαρής τιµής του µεριδίου 
από τη µέση απόδοση για το χρονικό διάστηµα 1 χρόνου. Όσο 
µεγαλύτερη απόκλιση συνεπάγεται και περισσότερος κίνδυνος. 
Ανάµεσα λοιπόν σε δυο Αµοιβαία Κεφάλαια θα προτιµηθεί εκείνο µε την 
µικρότερη τυπική απόκλιση. 

• ∆είκτης αποδοτικότητας ή Sharpe ratio.Αποτελεί µέσο µέτρησης της 
επιπλέον απόδοσης µιας επένδυσης σε σύγκριση µε µια επένδυση µε 
µηδενικό κίνδυνο χωρίς να παραλείπει και τον κίνδυνο της τελευταίας. 
Παράδειγµα µηδενικού κινδύνου είναι το Ετήσιο Έντοκο Γραµµάτιο. 
Ανάµεσα σε δυο Αµοιβαία Κεφάλαια µε τον ίδιο κίνδυνο θα θεωρηθεί 
καλύτερο όποιο έχει µεγαλύτερη απόδοση που συνεπάγεται και 
υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας. 

• ∆είκτης µέτρησης ευαισθησίας Οµολογιακών Α/Κ ή duration. Είναι 
ο σταθµικός µέσος Όρος της χρονικής διάρκειας ενός οµολογιακού 
χαρτοφυλακίου Α/Κ. Εκφράζεται σε έτη. Στα µεγαλύτερες του τιµές ο 
δείκτης υποδηλώνει και µεγαλύτερη µεταβολή της αξίας ενός 
χαρτοφυλακίου σε µια ενδεχόµενη µεταβολή των επιτοκίων. 

• Beta: Μέτρηση βαθµού ευαισθησίας των µεταβολών των καθαρών 
τιµών των µεριδίων έναντι µιας µεταβολής του δείκτη αναφοράς του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Π.χ. έστω ότι ο 
δείκτης beta ενός Α/Κ είναι 2 και τον συγκρίνουµε µε τον γενικό δείκτη 
του Χρηµατιστήριου τότε αν ο Γ∆ µεταβληθεί ±5% σε περίοδο ενός 
µηνά η τιµή του Α/Κ θα µεταβληθεί ±5% Χ beta=±10% 

• ∆είκτης µέτρησης κινδύνου ή var(value at risk).Αυτός ο δείκτης 
συγκριτικά µε τις ιστορικές διακυµάνσεις του Α/Κ παρουσιάζει σε 

                                                                                                                                                                      

 



44 
 

χρηµατικές µονάδες τις µέγιστες απώλειες που µπορεί να εµφανίσει το 
ενεργητικό του Α/Κ για το 95% των περιπτώσεων όπου τα 
χρηµατιστήρια παρουσιάσουν απώλειες κατά τον επόµενο µηνά. Π.χ 
var 10 υποδηλώνει ότι κατά το 95% που το χρηµατιστήριο παρουσιάσει  
µεγάλες απώλειες η µεγίστη ζηµία για κάθε 100 ευρώ υπενδεδυµένα 
στο Α/Κ θα είναι 10 ευρώ. 

• Στατιστικός δείκτης  ή r2. Μετράει την αξιοπιστία του δείκτη beta σε 
ποσοστό Χ %. Επίσης µετράει την αναλογία των µεταβολών της 
καθαρής τιµής του µεριδίου έναντι µιας µονάδας µεταβολής του δείκτη 
αναφοράς του Α/Κ. Αν ο συντελεστής είναι µεγάλος τότε η αξιοπιστία 
του beta µεγάλη π.χ. η µεταβολή της τιµής µεριδίου Α/Κ εξαρτάται σε 
µεγάλο ποσοστό από την µεταβολή του Γενικού ∆είκτη του 
Χρηµατιστήριου. 22 

 

5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ MORNING STAR 

   Σύµφωνα µε την µεθοδολογία του διεθνή οίκου αξιολογήσεων της 
MORNING STAR κάθε µήνα πραγµατοποιείτε αξιολόγηση του κάθε 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου η οποία διενεργείται σε Αµοιβαία Κεφάλαια που 
έχουν ιστορικότητα τουλάχιστον 3 έτη επιβραβεύοντας ιδιαίτερα εκείνα 
που εµφανίζουν συνέπεια και συνέχεια στις αποδόσεις τους. 

Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στο αποτέλεσµα της αξιολόγησης έχει η 
προµηθειακή πολιτική που έχει µια ΑΕ∆ΑΚ µπορεί να εφαρµόσει στα 
Αµοιβαία κεφάλαια αφού αυτή διαµορφώνει το συνολικό αποτέλεσµα. 

Ανάλογα µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης το κάθε Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο βαθµολογείται και µε ανάλογα <αστέρια> (star rating) 

Σύµφωνα µε την µέθοδο του star rating τα Αµοιβαία Κεφάλαια µε την 
υψηλότερη βαθµολόγηση κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία 
λαµβάνοντας 5 αστέρια. 

 Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το 10% των Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
που περνάνε την διαδικασία της αξιολόγησης. 

Στην δεύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το 22,5% των 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων βαθµολογείται µε 4 αστέρια  

                                                           
22 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

.(ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
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Στην τρίτη κατηγορία εντάσσεται το 35% των αξιολογούµενων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων και χαρακτηρίζονται µε 3 αστέρια.  

 

 

 

    Παράδειγµα αξιολόγησης της morning star την 30/08/08   

        

 

      

      

        

Interamerican Διαχείρισης 

Διαθεσίμων 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

           

         

         

              

Eurobank EFG (LF) Equity – Emerging Europe Markets   

Eurobank EFG (LF) Bond – Corporate Securities    

Eurobank EFG (LF) Balanced – Global    

Eurobank EFG (LF) Money Market – Income 

Plus $    

Eurobank Ευρωπαϊκό Δυναμικό Μετοχικό Εξωτερικού   

Eurobank Prime Υψηλού Εισοδήματος FOF 

Μικτό    

Eurobank Ευκαιριών Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 

Εξωτερικού 

Interamerican Σταθερό Ομολογιακό 

Εσωτερικού     

 

  

 

           

        

        

            

Eurobank EFG (LF) Equity – Midcap Private Sector 50 

Index 

Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού   



46 
 

Οι διακρίσεις αυτές βασίζονται α) στην συστηµατική µέτρηση της 
σχέσης απόδοσης/κινδύνου του κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µηνιαία 
βάση, β) στα κόστη που το επιβαρύνουν, γ) στη σύγκριση του 
αποτελέσµατος αυτού µε τα αντίστοιχα Αµοιβαία Κεφάλαια της 
κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 ΠΗΓΗ:∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕUROBANK ΑΕ∆ΑΚ 30/08/08 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

   Σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2006, στην Ελλάδα, ο 
συνολικός αριθµός των ΑΕ∆ΑΚ αυξήθηκε σε 26 εταιρείες το 2006 έναντι 
25 εταιριών το 2005. Ο συνολικός αριθµός των υπό διαχείριση Α/Κ 
αυξήθηκε σε 269 το 2006 έναντι 258 το 2005. Όπως δείχνει ο Πίνακας 
, η διάρθρωση επενδυτικού σκοπού των Α/Κ στο τέλος του 2006 
περιελάµβανε 30 Α/Κ διαχείρισης διαθεσίµων, 66 οµολογιακά Α/Κ, 105 
µετοχικά Α/Κ, 46 µικτά Α/Κ και 22 Α/Κ που επενδύουν σε άλλα Α/Κ 

  (funds of funds). 

ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Κ 2003-2006 

 

 
 
    Για το 2006 στην Ελλάδα, τα ετήσια στοιχεία ανά κατηγορία Α/Κ 
έχουν ως εξής: Η αξία ενεργητικού των µετοχικών Α/Κ σηµείωσε 
αύξηση κατά 5.96%, η οποία οφείλεται στην άνοδο των µετοχικών 
αποτιµήσεων. Η αξία ενεργητικού των µικτών Α/Κ κατά το 2006 
σηµείωσε µείωση κατά 22.25%, οφειλόµενη κυρίως στην εκροή 
κεφαλαίων. Η αξία ενεργητικού των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίµων το 2006 
σηµείωσε ετήσια αύξηση κατά 19.35%. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η αξία 
του ενεργητικού των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίµων εξωτερικού αυξήθηκε 
το 2006 κατά 97.26%, ενώ η αξία του ενεργητικού των Α/Κ διαχείρισης 
διαθεσίµων εσωτερικού µειώθηκε κατά 47.16%. Η αξία ενεργητικού των 
Α/Κ που επενδύουν σε άλλα Α/Κ (funds of funds) σηµείωσε ιδιαίτερη 
αύξηση κατά 264.47% το 2006, οφειλόµενη κυρίως σε σηµαντικές 
εισροές κεφαλαίων µε µεγαλύτερη αυτή των µικτών funds of funds.24 

ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α/Κ 2005-2006 

                                                           
24 ΠΗΓΗ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Γεώργιος Ιατρίδης 
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   Το πρώτο τρίµηνο του 2009 καταγράφηκαν εισροές κεφαλαίων 567 
εκατ. Ευρώ ενώ σε όλες τις κατηγορίες οι αποδόσεις ήταν θετικές. Το 
συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών της 
Ε.Θ.Ε. ανέρχεται στα 15,7 δις και είναι συνεχώς αυξανόµενο. Το 
συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 9,45% 
από την αρχή του έτους και διαµορφώθηκε στα €11,39 δισ. Ιδιαίτερα 
θετική ένδειξη συνιστά η συνεχής εισροή κεφαλαίων από την αρχή τους 
έτους στις κατηγορίες των ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων 
Εσωτ.(€411εκ.),των Μικτών Εσωτ.(€196 εκ.),των Μετοχικών εσωτ.( 
€91εκ) και των Μετοχικών Funds of Funds (€31εκ) 

   Στην πλευρά των αποδόσεων από την αρχή του 2009 επισηµαίνεται 
ότι από τα 64 Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, τα 7 είχαν 
αποδόσεις 50,96% έως 78,70%, τα 25 είχαν αποδόσεις 40,85% έως 
49,50%, τα 15 είχαν αποδόσεις από 33,05% έως 39,37% ενώ τα 
υπόλοιπα 17 είχαν αποδόσεις από 10,27% έως 29,50%. Από τα 31 
Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού , τα 17 είχαν αποδόσεις από 
20,04% έως 31,37% και 11 είχαν αποδόσεις από 11,21% έως 19,17% 
Γενικότερα η µέση απόδοση  ανά κατηγορία Αµοιβαίων Κεφαλαίων το 
2009:25 

 

 

                                                           
25 Πηγή: www.greekmoney.gr 
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Κατηγορίες 
Α/Κ 

Εισροές/Εκροές 
3ου Τριµήνου 

2009 

Μέση 
Απόδο
ση από 
1/1/200

9 

  

Μετοχικά 
Εσωτερικού 6,8 38,35% 

  

Μετοχικά 
Εξωτερικού 20,9 19,27% 

  

Μικτά 
Εσωτερικού 160,1 19,41% 

  

Μικτά 
Εξωτερικού -58,2 23,76% 

  

Οµολογιακά 
Εσωτερικού 63,6 7,89% 

  

Οµολογιακά 
Εξωτερικού 34,5 5,93% 

  

∆ιαχ. 
∆ιαθεσίµων 
Εσωτερικού 158,1 2,34% 

  

∆ιαχ. 
∆ιαθεσίµων 
Εξωτερικού 182,3 0,06% 

  

Funds fo 
Funds - 
Μετοχικά 9,1 29,36% 

  

Funds of 
Funds - 
Μικτά -3,8 10,36% 

  

Funds of 
Funds - 
Οµολογιακά -5,8 4,14% 

  

Σύνολο 567,8     
 

    

   

 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται το συνολικό ενεργητικό αγοράς Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων ανά εταιρία έως την 30/09/2009.  
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Όπως παρατηρούµε από τον πινάκα το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς 
κατέχουν οι ΑΕ∆ΑΚ των euro bank,εθνική, alpha και ασφαλιστικοί 
οργανισµοί. 
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   Η αναζήτηση των επενδυτών για ασφαλέστερες τοποθετήσεις σε 
συνδυασµό µε τα υψηλά επιτόκια των προθεσµιακών καταθέσεων 
συνέθεσαν ένα περιβάλλον εκροών στην αγορά των αµοιβαίων 
κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του β΄ τριµήνου του 2010. Ωστόσο, οι 
εκροές ήταν µειωµένες συγκριτικά µε το πρώτο τρίµηνο του έτους, ενώ 
στο πλαίσιο των πρόσφατων διατάξεων για τον επαναπατρισµό 
κεφαλαίων, τα αµοιβαία κεφάλαια ως επενδυτικά εργαλεία φαίνεται πως 
ωφελούνται µακροπρόθεσµα. 

   Οπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ενωσης Θεσµικών Επενδυτών 
(ΕΘΕ) κ. Αρης Ξενόφος, µε αφορµή την ανακοίνωση αποτελεσµάτων 
πρώτου εξαµήνου του 2010, «οι Έλληνες ∆ιαχειριστές κερδίζουν τις 
αγορές, αφού σε ένα δύσκολο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον όπου 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου η πλειοψηφία των 
χρηµατιστηριακών διεθνών αγορών εµφάνισε αρνητικές αποδόσεις και 
η αγορά οµολόγων και χρήµατος βίωσε έντονες διακυµάνσεις, η 
Ελληνική Θεσµική ∆ιαχείριση συνέχισε να προσφέρει θετικές αποδόσεις 
και να περιορίζει τις απώλειες εκεί όπου υπήρξαν». Επίσης, πρόσθεσε 
ότι «το προϊόν που λέγεται αµοιβαίο κεφάλαιο αναδεικνύεται κατάλληλη 
επενδυτική επιλογή στο πλαίσιο των πρόσφατων διατάξεων για τον 
επαναπατρισµό κεφαλαίων. Και τούτο γιατί αφενός η αυτοτέλεια της 
περιουσίας του και η ευρεία διασπορά των επενδύσεων που δύναται να 
πραγµατοποιεί στις διεθνείς αγορές περιορίζει σηµαντικά τον 
επενδυτικό κίνδυνο και αφετέρου παρέχει στον κάτοχό του σηµαντική 
έκπτωση 50% στον καταβαλλόµενο φόρο επαναπατρισµού». 

   Εν τω µεταξύ, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων 
των 36 εταιρειών-µελών της Ενωσης ανήλθε στα 11,81 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο, η αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων έχοντας να αντιµετωπίσει 
τον ανταγωνισµό των υψηλών επιτοκίων των προθεσµιακών 
καταθέσεων συνέχισε να εµφανίζει εκροές, µε το συνολικό ύψος των 
υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαµορφώνεται στις 30/6/2010 στα 8,1 
δισ. ευρώ. 
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   Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΘΕ, η σύνθεση της συνολικής αγοράς 
αµοιβαίων κεφαλαίων διαµορφώνεται ως εξής: τα Οµολογιακά έχουν το 
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς σε ποσοστό 33,3% και το συνολικό τους 
ενεργητικό ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, ακολουθούν τα Μετοχικά µε 
µερίδιο 29% και ενεργητικό 2,3 δισ. ευρώ, τα Μεικτά µε µερίδιο 15,1% 
και ενεργητικό 1,2 δισ. ευρώ, τα ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων µε µερίδιο 
13,1% και ενεργητικό 1,05 δισ. ευρώ. 

   Ως προς τις αποδόσεις, την καλύτερη εικόνα εµφανίζουν τα Funds of 
Funds, αφού όλες οι κατηγορίες εµφανίζουν υπεραποδόσεις που 
διαµορφώνονται ως εξής: Τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν αποδόσεις 
έως και 14,96%, τα Μεικτά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως 8,51% 
και τα Οµολογιακά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 6,43%. 

   Επίσης, από τα 65 Μετοχικά Αµοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, τα 60 
υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου. 

   Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το πρώτο εξάµηνο 
του 2010 µε υψηλό µεσοσταθµικό Discount -36,95%, συνολικό 
ενεργητικό 219,7 εκατ. ευρώ και µέση σταθµισµένη απόδοση από την 
αρχή του έτους -6,50%.26 

 

   Tα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της Ένωσης Θεσµικών 
Επενδυτών, κατά την διάρκεια του 3ου τριµήνου 2010, αυξήθηκαν σε 
12,03 δισ. ευρώ (+2,17%) αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία των δύο 
τριµήνων που προηγήθηκαν. 

   Όπως υπογραµµίζει ο κ. Ξενόφος, Πρόεδρος της ΕΘΕ µε αφορµή την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 9µήνου 2010 η αρνητική 
ψυχολογία για τοποθετήσεις σε ελληνικούς µετοχικούς και 
οµολογιακούς τίτλους συνδυαστικά µε το έλλειµµα παιδείας, έχει 
αποπροσανατολίσει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σε 
βραχυπρόθεσµες επιλογές καταθετικής φύσεως χάνοντας έτσι 
σηµαντικά κερδοφόρες εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις, στις 
ανεπτυγµένες αγορές της Ευρώπης και Αµερικής και στις ταχέως 
αναπτυσσόµενες αγορές της Ασίας, που οι εταιρείες διαχείρισης µε 
συνέπεια και συνέχεια προσφέρουν µέσα από τα ποικίλα προϊόντα που 
διαχειρίζονται. 

   Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων σηµείωσε αύξηση το 3ο τρίµηνο φθάνοντας τα 
8,2 δις ευρώ (+ 150 εκατ. ευρώ). Αύξηση που αποδίδεται στην 

                                                           
26 ΠΗΓΗ: www.kathimerini.gr 
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σηµαντική επιβράδυνση των εκροών και στην βελτίωση των τιµών των 
οµολογιακών και µετοχικών ελληνικών τίτλων που επηρέασαν µε την 
σειρά τους θετικά την αποτίµηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων. 

 Στην πλευρά των αποδόσεων πρέπει να σηµειωθεί η υπεραπόδοση 
όλων των κατηγοριών των Funds of Funds, όπου τα Μετοχικά Funds of 
Funds είχαν αποδόσεις έως και 20,61%, τα Μικτά Funds of Funds είχαν 
αποδόσεις έως 9,09% και τα Οµολογιακά Funds of Funds είχαν 
αποδόσεις έως και 5,76%. 

   Επισηµαίνεται επίσης ότι από τα 64 Μετοχικά Αµοιβαία Κεφαλαία 
Εσωτερικού, τα 60 υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού ∆είκτη του 
Χρηµατιστηρίου έως και 27,89 ποσοστιαίες µονάδες. 

   Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των 
αµοιβαίων κεφαλαίων. 

   Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 
παρουσίασε αύξηση στο τρίτο τρίµηνο του 2010 και έφθασε τα 220,45 
εκ. ευρώ Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεµβρίου µε υψηλό 
µεσοσταθµικό Discount -41,69% και µέση σταθµισµένη απόδοση από 
την αρχή του έτους  -5,02%. 

   Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραµµίζουµε ότι και οι πέντε 
Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σηµαντικά 
καλύτερες από το Γενικό ∆είκτη του Χ.Α. από  21,81 έως και 30,85  
ποσοστιαίες µονάδες. 

   Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 
ΑΕΠΕΥ µελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕ∆ΑΚ ∆ιευρυµένου Σκοπού, 
ανήλθε στα  2,78 δισ. ευρώ 27 

                                                           
27 www.hrima.gr 
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Στατιστικά 4ου Τριµήνου 201028 

 

 

                                                           
28 ΠΗΓΗ: www.agii.gr 
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   Υποχώρησε κάτω από τα 8 δισ. ευρώ, στα 7,99 δισ. ευρώ, το 
συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην 
αποτίµηση της Τετάρτης 5ης Ιανουαρίου 2011, σηµειώνοντας σε 
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εβδοµαδιαία βάση απώλειες τόσο σε αποδόσεις, µε υψηλότερες πιέσεις 
να δέχονται τα Μετοχικά εσωτερικού, όσο και στα µερίδια που ανήλθαν 
στα 8,79 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό 
ενισχύθηκε κατά 0,89%, στα 793,02 εκατ. ευρώ, έπειτα από την είσοδο 
νέων κεφαλαίων κυρίως προς τα Μετοχικά εξωτερικού, ύψους 2,54 
εκατ. ευρώ. 

   Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, οι απώλειες σε µερίδια 
ύψους 2,26 εκατ. ευρώ και η αρνητική µέση εβδοµαδιαία απόδοση της 
τάξης του 2,90%, (µε το Γενικό ∆είκτη του ΧΑ να σηµειώνει πτώση της 
τάξης του 3,80%, το αντίστοιχο διάστηµα), είχαν ως αποτέλεσµα τη 
µείωση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 3,07%, στα 1,36 
δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της 
κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,84%, στα 547,61 εκατ. ευρώ, µε θετική 
την κατά µέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,98% και είσοδο νέων 
κεφαλαίων αξίας 774,21 χιλ. ευρώ. 

   Αρνητική εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το 
ενεργητικό περιορίστηκε κατά 1,88%, στα 958,84 εκατ. ευρώ, λόγω της 
αρνητικής µέσης εβδοµαδιαίας απόδοσης της τάξης του 1,78% και των 
εξαγορών µεριδίων ύψους 949,43 χιλ. ευρώ. 

   Οµοίως, στα Οµολογιακά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό της 
κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,78%, στα 870,90 εκατ. ευρώ, λόγω της 
αρνητικής µέσης εβδοµαδιαίας απόδοσης της τάξης του 0,61%, και των 
απωλειών σε επίπεδο µεριδίων ύψους 864,71 χιλ. ευρώ. Αντιστοίχως, 
στα Οµολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας 
σηµείωσε πτώση κατά 0,08%, στα 1,59 δισ. ευρώ, µε τη µέση 
εβδοµαδιαία απόδοση να διαµορφώνεται οριακά θετική κατά 0,08%, 
ενώ καταγράφηκαν εκροές ύψους 4,02 εκατ. ευρώ. 

   Τέλος, εξαγορές µεριδίων ύψους 2,49 εκατ. ευρώ, σηµειώθηκαν στα 
Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων. Το ενεργητικό της κατηγορίας 
περιορίστηκε κατά 0,18%, στα 1,21 δισ. ευρώ και το µερίδιο αγοράς 
διαµορφώθηκε στο 16,80%.29 

 

 

 

 

 

                                                           
29 ΠΗΓΗ: www.nautemporiki.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

 

7.1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROBANK 
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7.2 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 

� ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) 
 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του 
Λουξεµβούργου (το“Αµοιβαίο Κεφάλαιο”) για αόριστη χρονική διάρκεια 
Αύγουστος 2010 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά 
µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και τα διάφορα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαιά του. 
Για περισσότερες πληροφορίες πριν την επένδυση, παρακαλούµε 
συµβουλευτείτε το Πλήρες Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τον Κανονισµό 
Λειτουργίας. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επενδύσεις των Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων παρακαλούµε συµβουλευτείτε τις πιο πρόσφατες Ετήσιες 
και Εξαµηνιαίες Εκθέσεις. Ηµεροµηνία ισχύος του Κανονισµού 
Λειτουργίας είναι η 1η Μαΐου 2006, ενώ η τελευταία τροποποίηση έλαβε 
χώρα την 26η Αυγούστου 2009. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του 
επενδυτή, καθώς και η έννοµη σχέση µε τα Αµοιβαία Κεφάλαια 
ρυθµίζονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στον Κανονισµό 
Λειτουργίας. Το Πλήρες Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ο Κανονισµός Λειτουργίας 
και οι περιοδικές Οικονοµικές Εκθέσεις µπορούν να παρέχονται δωρεάν 
από την έδρα της Εταιρείας ∆ιαχείρισης ή από τον Φορέα ∆ιοίκησης. Οι 
όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια µε τους 
αντίστοιχους του Πλήρους Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

 
 

� ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

• Επενδυτικός Σκοπός 
 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές την 
ευκαιρία να συµµετέχουν στις εξελίξεις των χρηµατοοικονοµικών 
αγορών µέσω µιας σειράς ενεργά διαχειριζόµενων Υπό-Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων. 
 

• Επενδυτική Πολιτική 
 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από οµάδες περιουσίας –τα Υπό-
Αµοιβαία Κεφάλαια- τα οποία αποτελούνται 
κυρίως από κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, µερίδια επιτρεπόµενων 
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και 
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
δύναται να κατέχει στοιχεία ενεργητικού άµεσης ρευστότητας έως 49%. 
Αυτές οι κατηγορίες των επιτρεπόµενων στοιχείων του ενεργητικού 
ορίζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο Πλήρες Ενηµερωτικό 
∆ελτίο. Το ενεργητικό των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα επενδύεται 
σύµφωνα µε τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική κάθε 
Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται κατωτέρω και 
σύµφωνα µε τους γενικούς επενδυτικούς περιορισµούς, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Είναι προφανές ότι για 
όλα τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια ισχύει ότι οι πιθανές ζηµιές στους 
Μεριδιούχους που τυχόν παρουσιαστούν περιορίζονται στο ποσό που 
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έχει επενδυθεί στα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια. Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
δύναται να χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και 
σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την αποτελεσµατική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. 

• Φορολογία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
 
Σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και την πρακτική, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος στο Λουξεµβούργο, ούτε τα 
µερίσµατα που καταβάλλει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται σε 
φορολογική παρακράτηση στο Λουξεµβούργο. Παρόλα ταύτα, το 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται, στο Λουξεµβούργο, σε ετήσιo φόρο (ο 
"taxed'abonnement"), ο οποίος υπολογίζεται και είναι πληρωτέος ανά 
τρίµηνο, της τάξεως του 0.05 τοις εκατό, επί της συνολικής Αξίας του 
Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων σε κυκλοφορία του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου στο τέλος κάθε τριµήνου. Αυτός ο ετήσιος φόρος, ωστόσο, 
περιορίζεται στο 0.01 τοις εκατό επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού 
Ενεργητικού των Μεριδίων των Σειρών που προσφέρονται 
αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές, καθώς και των Υπό-Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ορισµένα βραχυπρόθεσµα 
µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και σε άλλα µέσα σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
της 14ης Απριλίου 2004 του Μεγάλου ∆ουκάτου. Το ποσοστό αυτό 
µειώνεται στο 0% για το τµήµα του ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου που επενδύεται σε άλλους οργανισµούς συλλογικών 
επενδύσεων του Λουξεµβούργου που έχουν ήδη επιβαρυνθεί µε ετήσιο 
φόρο. ∆εν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήµου ή άλλος φόρος στο 
Λουξεµβούργο κατά την έκδοση των Μεριδίων. ∆εν καταβάλλεται φόρος 
στο Λουξεµβούργο για την πραγµατοποιηθείσα ή µη υπεραξία 
κεφαλαίου των επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Μολονότι η 
πραγµατοποιηθείσα υπεραξία κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, είτε 
βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα, δεν εκτιµάται ότι θα φορολογηθεί 
σε άλλη χώρα, οι Μεριδιούχοι πρέπει να έχουν υπόψη τους και να 
αναγνωρίσουν ότι η πιθανότητα αυτή, αν και µικρή, δεν αποκλείεται 
τελείως. 
 

• Φορολογία των Μεριδιούχων 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι Μεριδιούχοι δεν υπόκεινται σε 
φόρο υπεραξίας, φόρο εισοδήµατος, 
παρακράτηση φόρου ή φόρο κληρονοµιάς στο Λουξεµβούργο εκτός 
από (i) αυτούς που διαµένουν, είναι µόνιµοι 
κάτοικοι ή έχουν µόνιµη εγκατάσταση στο Λουξεµβούργο, (ii) αυτούς 
που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι Λουξεµβούργου, αλλά κατέχουν πάνω 
από το 10% του κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και που 
προβαίνουν σε ολική ή τµηµατική διάθεση των µεριδίων τους εντός 6 
µηνών από την κτήση τους ή (iii) σε µεµονωµένες περιπτώσεις, 
ορισµένους πρώην µόνιµους κατοίκους του Λουξεµβούργου που 
κατέχουν πάνω από το 10% του κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την Κοινοτική 
Οδηγία 2003/48/ΕΚ σχετικά µε τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων 
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις (η «Οδηγία»). Η Οδηγία τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιουλίου 2005. Η Οδηγία προβλέπει ότι ορισµένες πληρωµές 
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τόκων και διαθέσεις/ εξαγορές Αµοιβαίων Κεφαλαίων που 
πραγµατοποιήθηκαν από φορέα πληρωµών (υπό την έννοια της 
Οδηγίας) που βρίσκεται σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή σε συνεργαζόµενο ή σε εξαρτηµένο έδαφος ή 30τρίτη χώρα (υπό την 
έννοια της Οδηγίας) προς φυσικό πρόσωπο ή σε ορισµένα νοµικά 
πρόσωπα (υπό την έννοια της Οδηγίας) που εδρεύουν σε άλλο κράτος 
µέλος της Ε.Ε. συνδεδεµένου ή εξαρτηµένου εδάφους, πρέπει είτε να 
δηλωθούν από τον φορέα πληρωµών στις φορολογικές αρχές της 
χώρας που έχει µόνιµη εγκατάσταση, είτε θα υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου, ανάλογα µε τον τόπο που βρίσκεται ο φορέας 
πληρωµών. Η νοµοθεσία που θα εφαρµοστεί θα εξαρτηθεί από τη 
χώρα µόνιµης κατοικίας του φορέα πληρωµών. Οι Επενδυτές θα 
πρέπει να συµβουλεύονται το νοµικό ή φορολογικό τους σύµβουλο 
σχετικά µε την πιθανή φορολόγηση ή άλλες συνέπειες από την αγορά, 
κατοχή, µεταβίβαση ή πώληση των Μεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, 
σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας, µόνιµης κατοικίας ή 
διαµονής τους. 
 

• Σειρές Μεριδίων 
 
Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να καθορίζει αν 
ένας επενδυτής πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για επένδυση σε 
συγκεκριµένη Σειρά. Οι διαθέσιµες Σειρές περιγράφονται στα 
χαρακτηριστικά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατωτέρω. Σηµειωτέον 
ότι κάθε Σειρά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων φέρει το όνοµα ενός 
∆ιανοµέα (Eurobank EFG, Polbank, Postbank, BancPost, κτλ.). Οι 
επενδυτές που αγοράζουν µερίδια ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
µέσω συγκεκριµένου ∆ιανοµέα θα πρέπει να λαµβάνουν Μερίδια που 
ανήκουν στην Σειρά που φέρει την ονοµασία του αντίστοιχου ∆ιανοµέα. 
 

• Υπολογισµός Αξίας Καθαρού Ενεργητικού 
 
Η υπολογίζεται σε κάθε Ηµέρα Αποτίµησης. Οι Ηµέρες Αποτίµησης 
είναι ηµέρες κατά τις οποίες οι τράπεζες είναι ανοιχτές για µια πλήρη 
ηµέρα λειτουργίας τόσο στο Λουξεµβούργο όσο και στην Ελλάδα. Η 
Καθαρή EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg. 
 

• ∆ιάθεση/Εξαγορά/Μετατροπή Μεριδίων 
 
Τα Μερίδια ανεξαρτήτως Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο διατίθενται µόνο µε τη 
µορφή ονοµαστικών µεριδίων. Οι επενδυτές µπορούν να αγοράσουν 
εξαγοράσουν ή µετατρέψουν τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς ενός 
Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Μερίδια ενός άλλου Υπό-Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης. Εντολές για τη 
διάθεση, εξαγορά ή µετατροπή των Μεριδίων µπορούν να γίνουν µέσω 
φαξ, τηλεφωνικώς, ταχυδροµικώς ή µε άλλη µορφή επικοινωνίας που 
θεωρείται αποδεκτή από την Εταιρεία ∆ιαχείρισης και πρέπει να 
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αποσταλεί στην έδρα του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων 
ή σε διορισµένους διανοµείς. Οποιαδήποτε αίτηση για διάθεση/ 
εξαγορά/ µετατροπή των Μεριδίων που λαµβάνει ο Υπεύθυνος 
Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων πριν από τις 3:00 µ.µ. το αργότερο 
(Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα), κάθε Ηµέρα Αποτίµησης (η «Ώρα Λήξης 
Αποδοχής Αιτήσεων») θα διεκπεραιώνεται βάσει της υπολογισµένης 
κατά την ίδια Ηµέρα Αποτίµησης της Καθαρής Τιµής Μεριδίου. Σχετικά 
µε τις αιτήσεις διάθεσης, εξαγοράς ή µετατροπής που λαµβάνονται από 
τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µετά την Ώρα Λήξης 
Αποδοχής Αιτήσεων ή σε µια ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, 
οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται, επί της αρχής, βάσει της Καθαρής 
Τιµής Μεριδίου της επόµενης Ηµέρας Αποτίµησης. 
 
 
 
 
 

• ∆ιάθεση/Εξαγορά/Μετατροπή Μεριδίων 
 
Η καταβολή της αξίας των Μεριδίων πρέπει να γίνεται στο Νόµισµα 
Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου στο ∆ιανοµέα κατά την Ηµέρα Αποτίµησης και στο Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο το αργότερο σε δύο Εργάσιµες Ηµέρες µετά την αντίστοιχη 
Ηµέρα Αποτίµησης. Οι καταβολές πρέπει να γίνονται µέσω του δικτύου 
ηλεκτρονικής µεταφοράς χωρίς τα τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι 
τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές 
τραπεζικές µεταφορές). Όταν ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου 
Μεριδιούχων λάβει την εντολή, η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα 
πραγµατοποιηθεί µε τραπεζική µεταφορά (ή µεταφορά στοιχείων 
ενεργητικού σε είδος, κατά περίπτωση), εντός 5 Εργάσιµων Ηµερών, 
εκτός από τις εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν διαµέσου ∆ιανοµέα, 
για τις οποίες η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί σε διαφορετική προθεσµία. Σ’ αυτήν την περίπτωση, 
ο ∆ιανοµέας θα ενηµερώσει τον Μεριδιούχο για τη διαδικασία που τον 
αφορά. Οι όροι που εφαρµόζονται στις διαθέσεις κατά τη διάρκεια της 
αρχικής περιόδου έναρξης διαθέσεων, καθώς και οι προµήθειες 
διάθεσης και εξαγοράς που επιβάλλονται, καθορίζονται στα 
Χαρακτηριστικά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων που ακολουθούν. 
Συνήθως δεν χρεώνονται προµήθειες µετατροπής, ωστόσο οι 
Μεριδιούχοι µπορεί να επιβαρυνθούν τη διαφορά µεταξύ 
της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των 
Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που 
ορίζεται στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι, σε περίπτωση που 
η προµήθεια διάθεσης της Σειράς στην οποία µετατρέπουν τα Μερίδιά 
τους είναι υψηλότερη από την προµήθεια διάθεσης της Σειράς που 
αφήνουν. Οι εν λόγω προµήθειες (εφόσον υπάρχουν) θα καταβάλλονται 
στους ∆ιανοµείς που ενεργούν αναφορικά µε τη διανοµή των Μεριδίων. 
Αν αιτήµατα εξαγοράς ή/και µετατροπής σε οποιαδήποτε Ηµέρα 
Αποτίµησης υπερβαίνουν το 10% της Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού 
ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία ∆ιαχείρισης διατηρεί το 
δικαίωµα να αρνηθεί την εξαγορά ή/και µετατροπή ύρΧ±x=__κατά τη 
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διάρκεια αυτής της Ηµέρας Αποτίµησης για ποσοστό µεγαλύτερο από 
το 10% της αξίας των Μεριδίων που έχουν εκδοθεί µέχρι τότε. 
 

• Συµπληρωµατικές σηµαντικές πληροφορίες 
 
Νοµική µορφήΑµοιβαίο Κεφάλαιο (FCP) διεπόµενο από το τµήµα I του 
Νόµου της 20ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τους Οργανισµούς 
Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόµος 2002») Ιδρυτής - Βασικός Μέτοχος 
EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Ελλάδα) Εταιρεία ∆ιαχείρισης Eurobank 
EFG Fund Management Company (LUX) S.A.Εποπτεύουσα Αρχή 
Επιτροπή Εποπτείας του Οικονοµικού Τοµέα του Λουξεµβούργου 
(www.cssf.lu) 
Θεµατοφύλακας, Φορέας ∆ιοίκησης, Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου 
Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων και Φορέας Πληρωµών 
Λουξεµβούργου Eurobank EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 
Ορκωτός Ελεγκτής: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg 
 
 
 
 
 

• Περισσότερες Πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε συµβουλευτείτε µία από 
τις κατωτέρω: 
- Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A., 5, rue Jean 
Monnet, L-2180 Luxembourg 
- Eurobank EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxembourg31 

 

7.3  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

• Η ονοµασία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

• Τα στοιχεία της άδειας του και την ηµεροµηνία σύστασης του  

• Την νοµική φύση του δικαιώµατος που αντιπροσωπεύουν τα µερίδια  

• Το είδος του τίτλου του µεριδίου και την ονοµαστική του αξία  

• Τον επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

• Την επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  

• Τους επενδυτικούς περιορισµούς και τις µεθόδους διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου του  
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• Το βαθµό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου  

• Την ιστορική απόδοση του χαρτοφυλακίου και τα χαρακτηριστικά του 
µέσου επενδυτή 

• Τον τόπο όπου είναι διαθέσιµα στο επενδυτικό κοινό ο κανονισµός του 
Αµοιβαίου Κεφαλαίου  

• Τα ενηµερωτικά του δελτία και οι εξαµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις  

• Τη διαδικασία και τους όρους συµµετοχής και εξαγοράς των µεριδίων 
του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  

• Το διακανονισµό πληρωµών τους 

• Την έκδοση των µεριδίων του, τις περιπτώσεις αναστολής εξαγοράς 
µεριδίων του και την ύπαρξη τυχόν δικαιωµάτων ψήφου από την 
κατοχή µεριδίων  

• Τους κανόνες αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού , τον 
υπολογισµό της αξίας των µεριδίων του, τιµή διάθεσης, τιµή εξαγοράς 
και καθαρή τιµή µεριδίου  

• Τον τρόπο δηµοσίευσης των τιµών αυτών  

• Τις προµήθειες, τα έξοδα και τις αµοιβές µε διάκριση αυτών που 
βαρύνουν τον µεριδιούχο και αυτών που καταβάλλονται από το  
Αµοιβαίο Κεφαλαίο  

•  Τον τρόπο υπολογισµού προµηθειών, εξόδων και αµοιβών  

• Τους κανόνες δανεισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου  

• Τη φορολογία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των µεριδιούχων του  

• Τις πληροφορίες για τυχόν παρακρατήσεις στην πηγή επί των εσόδων 
και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το Αµοιβαίο 
Κεφαλαίο στους µεριδιούχους του. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Κατά καιρούς τα Αµοιβαία Κεφάλαια έχουν κατηγορηθεί από 
επενδυτές και δηµοσιογράφους ότι έχουν υψηλό κόστος προµηθειών 
και λόγω της φύσης τους είναι κατάλληλα κυρίως για µέσο-
µακροπρόθεσµους επενδυτές, ότι δεν προσφέρονται για 
κερδοσκόπους, ότι ο επενδυτής δεν έχει τη δυνατότητα να µετέχει στις 
επενδυτικές αποφάσεις ούτε να έχει τον πλήρη έλεγχο των 
επενδύσεων, ότι υπάρχουν διακυµάνσεις και δυσκολίες στη διαχείριση 
από µεγάλες αυξοµειώσεις ενεργητικού σε ακατάλληλες στιγµές ενώ 
υπάρχει και ο κίνδυνος κατάρρευσης από µεγάλες εξαγορές, πλαφόν 
εισόδου, γραφειοκρατικές διαδικασίες συµµετοχής-εξαγοράς – 
µεταφοράς. 32   

   Τα Α/Κ επενδύουν σε ποικιλία αξιόγραφων, όπως µετοχές, οµόλογα 
και άλλους τίτλους διαφόρων χαρακτηριστικών. Το µυστικό της 
επιτυχίας των Α/Κ είναι η διαφοροποίηση του κινδύνου µέσα από την 
δηµιουργία χαρτοφυλακίου τίτλων, όπου οι αρνητικές αποδόσεις 
ορισµένων τίτλων αντισταθµίζονται από τις θετικές αποδόσεις άλλων 
τίτλων. Γι’ αυτό, θεωρείται σκόπιµο, οι τίτλοι που συµµετέχουν στην 
σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου να έχουν αρνητική συσχέτιση µεταξύ 
τους, ώστε η χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά των τίτλων και η 
αντίδρασή τους στα διάφορα οικονοµικά γεγονότα / δρώµενα να µην 
εµφανίζουν την ίδια ταυτόχρονα (θετική ή αρνητική) πορεία, αλλά να 
δηµιουργούνται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για αντιστάθµιση του 
ενός από το άλλο. Ανάµεσα στα άλλα πλεονεκτήµατα των Α/Κ 
συγκαταλέγονται η επαγγελµατική διαχείριση, οι οικονοµίες κλίµακας, η 
απλότητα της µορφής τους, η ρευστότητα, κλπ.  

   Τα Α/Κ µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση το επενδυόµενο στοιχείο 
του ενεργητικού, την επενδυτική στρατηγική, την γεωγραφική περιοχή, 
κλπ, ενώ η µεγάλη ποικιλία τους µπορεί να καλύψει τις διάφορες και 
ποικιλόµορφες ανάγκες των επενδυτών.33  Συµπερασµατικά, ως θεσµός 
φαίνεται να συγκεντρώνουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι 
ανταγωνιστικών µορφών επενδύσεων και λιγότερα µειονεκτήµατα και 
έτσι τείνουν να γίνουν κυρίαρχος µηχανισµός επένδυσης σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Ειδικότερα στον Ελλαδικό επενδυτικό χώρο η τάση των 
επενδυτών προς τα οµολογιακά και µετοχικά  προϊόντα δείχνει την 
ανάγκη σίγουρων τοποθετήσεων και την έλλειψη παιδείας για το 
σύνολο του θεσµού των αµοιβαίων κεφαλαίων.  

                                                           
32 Πηγή: Αµοιβαία Κεφάλαια (τι πρέπει να ξέρουν πωλητές κι αγοραστές / ελληνική νοµοθεσία και σχετική 

οδηγία της Ε.Ο.Κ. Γιάννης κ.Χολεβας) 

33 Πηγή: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Γεώργιος Ιατρίδης 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ( ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΙ 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ 

Ε.Ο.Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΧΟΛΕΒΑΣ )  

 

• ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  3283/2004  
 

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .(ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 

 
• ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.) 

 
• ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Γεώργιος 

Ιατρίδης 
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WEBSITES 

 

• www.agii.gr 

 
• www.bankofcyprus.gr 

 
• www.atebank.gr 

 

• www.greekmoney.gr 
 

• www.intertrust.gr. 

 
• www.hrima gr. 

 
• www.greekshares.com 

 
• www.worldlingo com 

 

• www kathimerini.gr 

 

• www.alphatrust.gr 

 

• www.eurobank.gr 

 

• www.nautemporiki.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΛΕΞΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΝΝΟΙΕΣ) 

 

Α.Ε.∆.Α.Κ.  

(Ανώνυµος Εταιρία 
∆ιαχειρίσεως 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων) 

Είναι µια εξειδικευµένη εταιρία µε 
αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία και τη 
διαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 
Σκοπός της είναι ο αποτελεσµατικότερος 
και ασφαλέστερος τρόπος επένδυσης 
της κοινής περιουσίας. Μέτοχοι σε 
Α.Ε.∆.Α.Κ. πρέπει απαραίτητα να είναι 
Tράπεζες, Aσφαλιστικοί Oργανισµοί ή 
Eταιρίες Xρηµατοπιστωτικού χώρου µε 
κεφάλαια µεγαλύτερα των  € 1.467.351. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

Συνήθως βρίσκεται στην πίσω όψη του 
τίτλου και είναι απαραίτητη για την 
"ανάληψη" χρηµάτων (µέρους ή όλου 
του κεφαλαίου). 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υπογράφεται πάντα µετά την ανάγνωση 
και αποδοχή του κανονισµού. 

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κεφάλαιο το οποίο ανήκει “Αµοιβαία” σε 
πολλούς επενδυτές, στους οποίους 
προσφέρονται οι επενδυτικές 
δυνατότητες και ευκαιρίες που µέχρι 
πρότινος απολάµβαναν µόνο οι µεγάλοι 
επενδυτές. 

ΑΜΟΙΒΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Management Fee. Είναι η αµοιβή της 
Α.Ε.∆.Α.Κ. για να καλυφθούν τα έξοδα 
λειτουργίας του αµοιβαίου. Είναι ένα 
ποσοστό της τάξης του 1%-5% ετησίως 
επί του µέσου ηµερήσιου ύψους του 
Ενεργητικού του Α/Κ. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος µιας 
Α.Ε.∆.Α.Κ., µπορεί να είναι µια 
Τράπεζα, ασφαλιστική εταιρία, ΕΠΕΥ, ή 
χρηµατιστηριακή εταιρία. Ο 
Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για να 
εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αµοιβαίο, 
τι κόστος (προµήθειες, αµοιβές κλπ) έχει 
για τον µεριδιούχο, ενώ οφείλει να έχει 
στην διάθεση του κοινού, κανονισµούς 
και ενηµερωτικά δελτία των Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων που διαθέτει. Ο 
Αντιπρόσωπος επίσης πιστοποιεί την 
ταυτότητα του υποψήφιου µεριδιούχου. 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Τα Α/Κ δε δίνουν τόκο αλλά κέρδος το 
οποίο ονοµάζεται απόδοση.Η απόδοση 
είναι η αύξηση που έχει επιτευχθεί στα 
χρήµατα του µεριδιούχου. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ 

∆ε σηµαίνει απώλεια κεφαλαίου, αλλά 
απαιτείται νοµική διαδικασία για να 
µπορέσει ο µεριδιούχος να εισπράξει τα 
χρήµατα. 

∆ΙΑΣΠΟΡΑ 

Ο Επιµερισµός του κινδύνου µιας 
επένδυσης σε διάφορα επενδυτικά 
προϊόντα µε διαφορετικά επίπεδα 
ρίσκου.  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΠΡΩΤΟΣ - ΚΥΡΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.Είναι 
το πρώτο όνοµα που αναφέρεται στον 
τίτλο (βλ. Συνδικαιούχος). 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

(Αµοιβαίου Κεφαλαίου) 

Είναι η συνολική περιουσία του Α/Κ σε 
τρέχουσες τιµές. ∆ηλαδή καθηµερινά 
υπολογίζονται οι τιµές των οµολόγων, οι 
τόκοι, τα µετρητά, οι µετοχές, το 
συνάλλαγµα κλπ. και αθροίζονται για να 
προκύψει το ενεργητικό. Η αξία του 
ενεργητικού µεταβάλλεται τόσο από τη 
διακύµανση της αξίας των επενδύσεων 
όσο και από τις συµµετοχές και 
εξαγορές κάθε ηµέρας.  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = Αριθµός Μεριδίων Α/Κ 
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(x) Καθαρή Τιµή. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ & 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
∆ΕΛΤΙΟ 

Έντυπα στα οποία αναγράφονται όσα 
πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος 
µεριδιούχος για το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

ΕΤΗΣΙΑ/ 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
(Αµοιβαίου Κεφαλαίου) 

Η έκθεση που καταρτίζει η Εταιρία 
∆ιαχειρίσεως στο τέλος της ετήσιας 
διαχειριστικής χρήσης και στο τέλος 
κάθε εξαµήνου και τίθεται στη διάθεση 
των µεριδιούχων. Οι εκθέσεις αυτές 
περιλαµβάνουν στοιχεία για την 
περιουσιακή κατάσταση του Α/Κ, για το 
λογαριασµό αποτελεσµάτων, για τα 
διανεµόµενα κέρδη ή επανεπενδυόµενα 
κέρδη, εισροές-εκροές µεριδίων κλπ. 

ΕΞΑΓΟΡΑ  

(Αµοιβαίου Κεφαλαίου) 

∆ιαδικασία ρευστοποίησης των µεριδίων 
δηλαδή ανάληψης χρηµάτων από το 
Α/Κ. Μπορεί να είναι µερική ή ολική και 
να απαιτεί συµπλήρωση έγγραφης 
αίτησης, που βρίσκεται στην πίσω όψη 
του τίτλου. Αν ο τίτλος δεν έχει εκδοθεί ή 
φυλάσσεται στο Θεµατοφύλακα, 
συµπληρώνεται ειδικό έντυπο εξαγοράς. 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΚΗ  

(Αµοιβαίου Κεφαλαίου) 

Είναι η εξαγορά όπου ο επενδυτής ζητά 
να καρπωθεί µέρος των χρηµάτων. Για 
το υπόλοιπο των µή εξαγοραζόµενων 
µεριδίων εκδίδεται νέος τίτλος. 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΛΙΚΗ  

(Αµοιβαίου Κεφαλαίου) 

Είναι η εξαγορά όπου ο επενδυτής 
λαµβάνει το σύνολο των επενδεδυµένων 
χρηµάτων από συγκεκριµένο τίτλο Α/Κ. 

ΕΠΑΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗ (βλ. ΜΕΡΙΣΜΑ) 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

Είναι η τοποθέτηση κεφαλαίου µε σκοπό 
την αύξηση του ή τη δηµιουργία 
εισοδήµατος. 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
Τα χαρακτηριστικά του επενδυτή όσον 
αφορά το µέγεθος της διακύµανσης που 
είναι διατεθειµένος να ανεχτεί, το 
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χρονικό ορίζοντα που διαθέτει και την 
απόδοση µε την οποία νιώθει 
ικανοποιηµένος. 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Είναι το ποσοστό του κεφαλαίου που 
παίρνει κάποιος ως ανταµοιβή για τη 
δέσµευση χρηµάτων του, για ένα 
χρονικό διάστηµα. Το επιτόκιο 
υπολογίζεται σε 12µηνη βάση, ασχέτως 
διάρκειας επένδυσης. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Ανώτατο εποπτικό όργανο της 
κεφαλαιαγοράς και εποµένως των Α/Κ. 
Υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας, έχει την αποκλειστική 
αρµοδιότητα για την παροχή άδειας 
λειτουργίας και τον έλεγχο των ΑΕ∆ΑΚ. 
∆έχεται και ερευνά παράπονα και 
καταγγελίες των πολιτών σε ότι αφορά 
τα Α/Κ. 

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 

Είναι µία τράπεζα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα η οποία βάσει του Νόµου 
1969/91, αποτελεί τον Ταµία του 
Αµοιβαίου, ενώ ταυτόχρονα είναι 
υπεύθυνη για τη φύλαξη της κοινής 
περιουσίας, για τις εισπράξεις, τις 
πληρωµές και τον έλεγχο των 
διαδικασιών που αφορούν την Εταιρία 
∆ιαχειρίσεως και το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ  

(Μεριδίου) 

Προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας 
του ενεργητικού του Α/Κ κάθε ηµέρας µε 
το συνολικό αριθµό µεριδίων εκείνης της 
ηµέρας. Η καθαρή τιµή χρησιµοποιείται 
για να υπολογιστεί η απόδοση των 
επενδύσεων αλλά και οι τιµές διάθεσης 
και εξαγοράς.  

                             Ενεργητικό  

Καθαρή Τιµή =   ---------------------  

                           Αριθµ. Μεριδίων 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Είναι ένα σύνολο διατάξεων που 
περιγράφει τους σκοπούς, τις 
υποχρεώσεις και τη λειτουργία του Α/Κ. 
Ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ Εταιρίας 
∆ιαχείρισης, Θεµατοφύλακα και 
Μεριδιούχων. Υπογράφεται από την 
Α.Ε.∆.Α.Κ. και το θεµατοφύλακα και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

ΚΕΡ∆Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Είναι τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιεί 
το Α/Κ από την πώληση µετοχών, 
οµολόγων ή και συναλλάγµατος σε 
υψηλότερη τιµή από αυτήν που 
αγοράσθηκαν. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  

(Ρίσκο) 

Όλες οι επενδύσεις έχουν κάποιο ρίσκο. 
Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 
πιθανότητα να µην επιτευχθεί η 
προσδοκώµενη απόδοση την οποία 
ανέµενε ο επενδυτής. 

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 

Το κεφάλαιο (περιουσία) των Α/Κ 
διαιρείται σε µερίδια. Οταν συµµετέχει 
κανείς σε Α/Κ, το ποσό που καταθέτει 
µετατρέπεται σε µερίδια τα οποία δεν 
αλλάζουν αν δεν προσθέσει ή αφαιρέσει 
χρήµατα. Η τιµή του µεριδίου 
µεταβάλλεται κάθε εργάσιµη ηµέρα. 
Έτσι, αν ένας επενδυτής θέλει να µάθει 
την αξία του κεφαλαίου του αρκεί να 
πολλαπλασιάσει το συνολικό αριθµό 
µεριδίων που κατέχει µε την καθαρή τιµή 
που αναγράφεται στην εφηµερίδα. 

ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΣ Ο κάτοχος και κύριος µεριδίων Α/Κ. 
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ΜΕΡΙΣΜΑ 

Οι Εταιρίες Αµοιβαίων Κεφαλαίων στο 
τέλος κάθε έτους µέχρι και την χρήση 
1996, (Nόµος 1969/91,) ήταν 
υποχρεωµένες  να διανέµουν µέρος των 
κερδών που έχουν ενσωµατωθεί ήδη 
στην ΤΙΜΗ του Α/Κ µέσα στο χρόνο, για 
εκείνα τα Α/Κ που εµφάνιζαν έσοδα από 
Εντοκα Γραµµάτια, κουπόνια οµολόγων 
και υψηλότοκες προθεσµιακές 
καταθέσεις(Repos, Swaps κλπ).Το ποσό 
που διανέµεται λέγεται ΜΕΡΙΣΜΑ και 
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον 
αριθµό µεριδίων επί το µέρισµα ανά 
µερίδιο. Το µέρισµα δεν αντιπροσωπεύει 
την απόδοση του Α/Κ ή του µεριδιούχου. 
Απλά, δίνεται η ευκαιρία στους πελάτες 
να εισπράξουν µια φορά το χρόνο ένα 
µέρος των χρηµάτων τους, εάν 
επιθυµούν να έχουν ένα εισόδηµα από 
την επένδυσή τους.Η αποκοπή του 
µερίσµατος των Α/Κ γίνεται στις 31 
∆εκεµβρίου κάθε χρόνο και διανέµεται 
στους µεριδιούχους µέχρι τις 31 Μαρτίου 
του επόµενου έτους. Ταυτόχρονα µε την 
αποκοπή του µερίσµατος 
πραγµατοποιείται και ισόποση µείωση 
της καθαρής τιµή του µεριδίου. Ετσι ο 
µεριδιούχος εισπράττει µεν µέρισµα, 
αλλά πρόκειται για κεφάλαιο που 
αφαιρείται από το σύνολο της 
επένδυσης του, όπως αυτή ανέρχεται 
στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους. 
Συνήθως οι µεριδιούχοι έχουν τη 
δυνατότητα να επανεπενδύσουν το 
µέρισµά τους στο Α/Κ, χωρίς να 
επιβαρυνθούν µε την προµήθεια 
εξαγοράς. Η επανεπένδυση αυτή γίνεται 
στην καθαρή τιµή του Α/Κ µιας ηµέρας, 
που ορίζει η ΑΕ∆ΑΚ κατά το πρώτο 
τρίµηνο κάθε έτους.  

Σηµειώνεται ότι  η ενότητα του νόµου 
1969/91 που καθόριζε την µερισµατική 
πολιτική των Α/Κ τροποποιήθηκε και 



74 
 

πλέον  µε βάση το Νόµο 2533/97 όλα τα 
αµοιβαία έχουν την δυνατότητα να µήν 
διανέµουν µέρισµα. 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Η τάση για συνεχή άνοδο του γενικού 
επιπέδου των τιµών µέσα σε µια 
ορισµένη χρονική περίοδο. Έτσι όταν 
λέµε ότι ο Ρυθµός Πληθωρισµού είναι 
3% εννοούµε ότι το επίπεδο τιµών του 
τρέχοντος έτους είναι 3% υψηλότερο 
από το επίπεδο τιµών του 
προηγούµενου έτους. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Ποσοστό του κεφαλαίου που 
παρακρατείται κατά τη συµµετοχή στο 
Α/Κ, το οποίο καλύπτει διάφορα έξοδα 
διάθεσης.Το ποσοστό κυµαίνεται από 0 
έως 5% ανάλογα µε το Α/Κ π.χ. 0% 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, 2% 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ, 5% ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

Ποσοστό του εξαγορασµένου ποσού 
που παρακρατείται κατά την έξοδο από 
το Α/Κ. Το ποσοστό συνήθως κυµαίνεται 
από 0 έως 2% ανάλογα µε την 
κατηγορία του Α/Κ αλλά και την 
τιµολογιακή πολιτική κάθε ΑΕ∆ΑΚ π.χ. 
0% στα Α/Κ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, 2% σε Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Είναι η κατάθεση (επένδυση) σε Α/Κ. Η 
συµµετοχή έχει ηµεροµηνία, την ηµέρα 
που έγινε η κατάθεση στο Α/Κ σε 
περίπτωση µετρητών, ενώ σε 
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περίπτωση επιταγής την ηµέρα 
οριστικής είσπραξης της επιταγής. Η 
τιµή συµµετοχής είναι η τιµή διάθεσης 
εκείνης της ηµέρας (δηµοσιεύεται 2 
ηµέρες µετά στις εφηµερίδες). 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Όσοι συµµετέχουν στον ίδιο τίτλο Α/Κ. 
Έχουν τα ίδια δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις και µπορούν να προβούν 
σε ολική ή σε µερική εξαγορά χωρίς τη 
σύµπραξη των άλλων. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Ο λογαριασµός των αποτελεσµάτων 
χρήσεως και η διάθεση των ετησίων 
κερδών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που 
δηµοσιεύεται σε µία ηµερησία πολιτική 
και σε µία ηµερησία οικονοµική 
εφηµερίδα των Αθηνών. 

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Είναι η τιµή που θα πληρώσει ο 
επενδυτής όταν αγοράζει ένα µερίδιο 
Α/Κ. Είναι η Καθαρή Τιµή 
προσαυξηµένη κατά την Προµήθεια 
∆ιάθεσης.  

Τιµή ∆ιάθεσης = Καθαρή Τιµή + 
Προµήθεια Εισόδου (%) 

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

Είναι η τιµή την οποία θα εισπράξει ο 
επενδυτής όταν αποφασίσει να πωλήσει 
(να ρευστοποιήσει – εξαγοράσει) το 
µερίδιο Α/Κ. Είναι η καθαρή τιµή 
µειωµένη κατά την προµήθεια εξόδου.  

Τιµή Εξαγοράς = Καθαρή Τιµή - 
Προµήθεια Εξόδου (%) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 

Ονοµαστικός Τίτλος που εκδίδεται στο 
όνοµα του Πρώτου ∆ικαιούχου και των 
Συνδικαιούχων (όταν υπάρχουν) µετά τη 
συµµετοχή στο Α/Κ. Αναγράφει τον 
αριθµό µεριδίων, την αξία αγοράς τους 
και την ηµεροµηνία συµµετοχής. Ο 
τίτλος γενικά δεν εκδίδεται, είναι άϋλος 
και µόνον στην περίπτωση που ζητηθεί 
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από τον µεριδιούχο µπορεί να τυπωθεί 
και να του αποσταλεί. 

ΤΟΚΟΣ 

Είναι η αµοιβή (το κέρδος) που 
εισπράττει αυτός που δανείζει χρήµατα. 
Είναι ένα ποσό που υπολογίζεται σε 
Euro, αντίθετα µε το επιτόκιο που 
υπολογίζεται επί τοις εκατό (%). 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

Η τρέχουσα αξία της επένδυσης 
υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό 
Αριθµού Μεριδίων επί την Καθαρή τιµή. 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

Είναι το σύνολο διαφόρων µορφών 
επενδύσεων έτσι ώστε να µην µπαίνουν 
“όλα τα αυγά σε ένα καλάθι” και να 
εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση µέσω 
διασποράς µε στόχο τη µείωση του 
ρίσκου 

 

 

 


