
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009



 

Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) 

 

Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να 

αποκλείσει την αλόγιστη χρηµατοδότηση για επενδύσεις σε µετοχές, η οποία εκθέτει 

σε µεγάλο κίνδυνο τους επενδυτές αλλά και τις επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού 

τοµέα, κύρια τράπεζες και ΑΧΕΠΕΥ. Είναι άλλωστε σχετικά πρόσφατη η περίοδος 

1999-2001, κατά την οποία η παροχή πιστώσεων από τις ΑΧΕΠΕΥ στους επενδυτές 

χωρίς όρια, είχε ως αποτέλεσµα να χαθούν τεράστια ποσά από τους τελευταίους και 

να υποστούν οι χρηµατιστηριακές ζηµίες πάνω από 300 εκατ. Ευρώ (¨κόκκινοι 

κωδικοί»). 

Ο τρόπος λειτουργίας του Margin Account, που εξασφαλίζει τη διαρκή διατήρηση 

θετικής καθαρής θέσης από κάθε επενδυτή, καθορίζεται από τον  Ν. 2843/2000.    

 

 

Βασικές Έννοιες  

 

1.  Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας 

Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ονοµάζεται το σύνολο κινητών αξιών και µετρητών το 

οποίο παρέχει ο πελάτης στο µέλος ως ασφάλεια, για την εξασφάλιση της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την Παροχή Πίστωσης.  Οι 

µετοχές οι οποίες αποκτούνται από τον πελάτη µε πίστωση υπάγονται αυτόµατα στο 

Χ.Α.   

 

2.  Τρέχουσα Αξία χαρτοφυλακίου Ασφαλείας   

Τρέχουσα αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας είναι η καθηµερινή αποτίµηση του 

Χαρτοφυλακίου, η οποία σύµφωνα µε το νόµο(N.2843) γίνεται µε τιµές κλεισίµατος 

της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας.   

 

3.  Σταθµισµένη Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας (ΣΧΑ)   

Σταθµισµένη αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας είναι η καθηµερινή αποτίµηση του 

Χαρτοφυλακίου, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τους συντελεστές στάθµισης µετοχών 

που έχει θέσει η εκάστοτε χρηµατιστηριακή εταιρία ή τράπεζα από την οποία 

παρέχεται η πίστωση στον πελάτη, για λόγους περισσότερης ασφάλειας. Για 



παράδειγµα αν ένας επενδυτής έχει 100 µετοχές της εισηγµένης εταιρίας Χ της 

οποίας η τρέχουσα τιµή είναι 8 € και η εταιρία έχει ορίσει συντελεστή στάθµισης το 

70% αυτό σηµαίνει ότι : 

Τ.Χ.Α. = 100*8=800 € 

Σ.Τ.Α. = 100*8*70%= 560 € 

 

4.  Αρχικό Περιθώριο (Α.Π.)   

Ως Αρχικό Περιθώριο ορίζεται η διαφορά µεταξύ της Σ.Χ.Α. και της οφειλής του 

πελάτη η οποία έχει προκύψει από την αγορά µετοχών µε πίστωση.  Το Α.Π. ορίζεται 

σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της Σ.Χ.Α.  Η τυχόν κάλυψη του Α.Π. πρέπει να 

πραγµατοποιείται από τον πελάτη εντός τριών (3) εργάσιµων από την ηµέρα που του 

έχει γνωστοποιηθεί το σχετικό αίτηµα από το µέλος.  Η κάλυψη του Περιθωρίου 

µπορεί να γίνει είτε µε κατάθεση µετρητών είτε µε δέσµευση επιπλέον στοιχείων 

(κινητές αξίες) στο Χ.Α. είτε µε πώληση µετοχών από το Χ.Α.  Σε περίπτωση µη 

εµπρόθεσµης κάλυψης του Α.Π. από τον πελάτη το µέλος προβαίνει αµελλητί στην 

εκποίηση των µετοχών που αγοράστηκαν µε πίστωση.   

 

5.  ∆ιατηρητέο Περιθώριο (∆.Π.)   

Ως ∆ιατηρητέο Περιθώριο ορίζεται το ελάχιστο Περιθώριο το οποίο πρέπει να 

υφίσταται (διατηρείται) οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της σύµβασης.  Το ∆.Π. 

ορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% της Σ.Χ.Α.  Η κάλυψη του ∆.Π. πρέπει να 

πραγµατοποιείται από τον πελάτη την επόµενη εργάσιµη από την γνωστοποίηση του 

σχετικού αιτήµατος από το µέλος.   

 

6.  Περιθώριο (Π) 

Τα καθηµερινά αποτιµώµενο  ποσοστό επί της Σ.Χ.Α. της διαφοράς του Σ.Χ.Α. και 

της οφειλής του πελάτη.   

 

7. ‘Έλλειµµα / Πλεόνασµα Περιθωρίου (Ε.Π / Π.Π) 

To ποσό κατά το οποίο το Περιθώριο υπολείπεται του Αρχικού Περιθωρίου. 

(Ε.Π.= Π – Α.Π.) Π <Α.Π. 

Αντίστοιχα, το ποσό κατά το οποίο το Περιθώριο υπερβαίνει το Αρχικό Περιθώριο. 

(Π.Π.= Α.Π. –Π) Π>Α.Π. 

 



Η χορήγηση πίστωσης στα πλαίσια του margin account προϋποθέτει τη σύναψη 

έγγραφης σύµβασης µεταξύ χρηµατιστηριακής
1
 και πελάτη, στην οποία πρέπει να 

καθορίζονται τουλάχιστον τα εξής:   

α)  Η διάρκεια και ο τρόπος λύσης της σύµβασης.   

β) Αναλυτική αναφορά στις επιβαρύνσεις του πελάτη και ειδικότερα στο Επιτόκιο 

Παροχής Πίστωσης.   

γ) Περιγραφή της λειτουργίας του µηχανισµού Παροχής Πίστωσης κατά τέτοιο 

τρόπο που να γίνεται κατανοητή από τον πελάτη.   

δ) Τα Στοιχεία που το µέλος αποδέχεται να απαρτίζουν το Χ.Α.   

ε)  Τα οριζόµενα από το µέλος ποσοστά Αρχικού και ∆ιατηρητέου Περιθωρίου.   

στ) Τη σειρά εκποίησης των Στοιχείων του Χ.Α. στην οποία θα προβαίνει το µέλος σε 

περίπτωση που ο πελάτης δεν καλύψει εµπρόθεσµα το ∆ιατηρητέο ή Αρχικό 

Περιθώριο.   

ζ) Τη διαδικασία και τους όρους ∆έσµευσης και Αποδέσµευσης Στοιχείων του Χ.Α.   

η) Την διαδικασία τροποποίησης της σύµβασης.   

θ) ∆ήλωση του πελάτη ότι έχει ενηµερωθεί, κατανοήσει κα αποδεχθεί τους 

κινδύνους που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών µε πίστωση καθώς και την 

υποχρέωση του για κάλυψη των περιθωρίων.   

 

 

Παράδειγµα εφαρµογής της νοµοθεσίας σχετικά µε τους λογαριασµούς margin 

Ας υποθέσουµε ότι ένας πελάτης καταθέτει στη χρηµατιστηριακή µε την οποία 

συνεργάζεται ένα Αρχικό Χαρτοφυλάκιο €20.000  και υπογράφει τη σχετική 

σύµβαση Παροχής Πίστωσης µε:   

ΑΡΧΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (Α.Π.)  = 40% επί της Σ.Α.Χ.  

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (∆.Π.) = 30% επί της Σ.Α.Χ.  

Για να απλοποιήσουµε τα δεδοµένα, υποθέτουµε ότι όλοι οι συντελεστές στάθµισης 

είναι 100% δηλ. Τ.Χ.Α. = Σ.Χ.Α.  

 

Σύµφωνα µε τους πιο πάνω όρους της σύµβασης, στον πελάτη µπορεί να χορηγηθεί 

πίστωση αξίας €30.000  διότι µετά την αγορά µετοχών µε πίστωση θα ισχύουν οι εξής 

σχ΄σεις:   

                                            
1
 Αν η Χρηµατιστηριακή εν έχει την κεφαλαιακή δυνατότητα ή δεν επιθυµεί να παρέχει 
χρηµατοδοτήσεις αυτής της µορφής, τότε µπορεί να συναφθεί σύµβαση µεταξύ του πελάτη 
της, της ίδιας και µιας τράπεζας, η οποία θα χορηγήσει τη σχετική πίστωση. 



 

Τ.Α.Χ. = ΑΡΧΙΚΟ ΧΑΡΤ/ΚΙΟ + ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ 

ΠΙΣΤΩΣΗ  = € 20.000 + € 30.000 = € 50.000   

 

∆ηµιουργούµενη υποχρέωση του πελάτη = € 30.000  

Άρα : 

 

 

 Α.Π.  =                                                                    =  40    = 40% 

 

                                  

Έστω ότι, µετά από κάποιες ηµέρες, οι τιµές των µετοχών έπεσαν και η αξία του Χ.Α. 

περιορίζεται στα  €45.000.  Σε µια τέτοια περίπτωση, το περιθώριο του λογαριασµού 

θα διαφοροποιηθεί ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ = Π = %33
45000

3000045000
=

−
  

 

Επειδή :  Π > ∆ιατηρητέο περιθώριο (∆.Π), δεν υφίσταται ανάγκη συµπλήρωσης του 

∆.Π. (= δεν υφίσταται margin call).   

 

Αν, όµως, λίγες µέρες αργότερα οι τιµές πέσουν ακόµη περισσότερο και η αξία του 

χαρτοφυλακίου ασφαλείας (Χ.Α.)  γίνει π.χ.  € 40.000, τότε το Π µειώνεται κάτω από 

το ∆Π :  

 

  Π = %25
40000

3000040000
=

−
 

 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει Margin call, διότι :  Π < ∆.Π. ή 25% < 30% .  Έτσι, ο 

πελάτης υποχρεώνεται να «ανεβάσει’ το ∆Π στο ύψος του διατηρητέου περιθωρίου, 

δηλαδή στο 30%.   

 

Αυτό µπορεί να το επιτύχει µε τους πιο κάτω τρείς τρόπους : 

 

  
€50.000  (Τ.Χ.Α) – €30.000  (Χ.Υ.) 
                
              €50.000 (Τ.Χ.Α.) 
 



Α΄ ΤΡΟΠΟΣ   

Κατάθεση µετρητών  € 2.000, οπότε : 

 

  Π = %30
40000

)200030000(40000
=

−−
 

 

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ   

Μεταφορά(δέσµευση) µετοχών, αξίας €2.857 : 

  Π = %30
285740000

30000)285740000(
=

+

−+
 

 

Γ΄ΤΡΟΠΟΣ 

Πώληση µετοχών αξίας €6.666 : 

 

  Π = %30
666640000

)666630000()666640000(
=

−

−−−
. 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

 
1. Sharpe Ratio ή Sharpe Index ή Sharpe Measure ή  Reward-to-Variability Ratio 

Ο ∆είκτης αυτός (S), ο οποίος  αποτελεί µέτρο µέτρησης του Risk Premium µιας 

µετοχής ή ενός χαρτοφυλακίου, ορίστηκε αρχικά µε την επόµενη σχέση : 

 

Όπου : 

 R = Απόδοση της µετοχής,  Rf = Απόδοση ασφαλών επενδύσεων, σ= Τυπική 

απόκλιση του Risk Premium   

Στη συνέχεια, ο Sharpe, αναδιατύπωσε την πιο πάνω σχέση ως εξής : 

 

,              (1) 

Όπου :   E[R − Rf]   = Risk premium  

Η (1) δείχνει πόσες µονάδες Risk Premium αντιστοιχούν σε 1 µονάδα κινδύνου. 

Εποµένως, όσο µεγαλύτερη η τιµή του S τόσο αποτελεσµατικότερη η επένδυση. 

Όταν ο S υπολογίζεται για πολλές εναλλακτικές επενδύσεις οι οποίες ανήκουν στο 

ίδιο επενδυτικό περιβάλλον (άρα ισχύει το ίδιο Rf  για όλες), ο ∆είκτης αυτός 

αποτελεί κριτήριο κατάταξής τους κατά σειρά επιθυµητότητας. 

Ο S χρησιµοποιείται συχνά για την αξιολόγηση των επιδόσεων των Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων, παράλληλα µε τους δείκτες των Jensen και Treynor.  

Για τον υπολογισµό του S µπορούν να χρησιµοποιηθούν  ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες, 

µηνιαίες κλπ αποδόσεις, οι οποίες όµως πρέπει να κατανέµονται κανονικά (αυτός ο 

περιορισµός αποτελεί  το κυριότερο µειονέκτηµα του ∆είκτη). 

Πρακτικά, τιµές του S ίσες ή µεγαλύτερες της µονάδας θεωρούνται ικανοποιητικές, 

τιµές 2-3 πολύ καλές και τιµές  > 3  άριστες. 



 

Παράδειγµα : 

Manager Ετήσια απόδοση σ 

Αγορά 10% 0,18 

Κρατικά οµόλογα 5%  

Manager X 14% 0,11 

Manager Y 17% 0,20 

Manager Z 19% 0,27 

S(αγορά) = (10% - 5% ) / 0,18          = 0,278 

S(manager X) = (14% - 5% ) / 0,11 = 0,818 

S(manager Y) = (17% - 5% ) / 0,20 = 0,600 

S(manager Z) = (19% - 5% ) / 0,27 = 0,519. 

 

  

Jensen's Alpha ή Jensen's Performance Index ή Ex-post Alpha 

Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό υπεραποδόσεων, προσαρµοσµένων για τον 

κίνδυνο (Risk Adjusted) µετοχών ή χαρτοφυλακίων. 

Υπεραπόδοση (= Excess Return) =Απόδοση µεγαλύτερη από αυτή ορίζει το CAPM. 

Jensen's alpha = αp = ])([[ fmpfp RREbRR −+−  

Ο δείκτης του Jensen µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την αξιολόγηση κάθε 

µεµονωµένης επένδυσης  όσο και για τη συγκριτική αξιολόγηση n επενδύσεων. 

 

Τρόπος υπολογισµού : 

Απόδοση σύµφωνα µε το CAPM :   

])([)( fmpfp RREbRRE −+=   

 

Υπεραπόδοση = Rp - )]([ fmpf RRbR −+  



Όπου : E(Rp)    =  Προσδοκώµενη απόδοση χαρτοφυλακίου p, Ε(Rm)  =  

Προσδοκώµενη απόδοση της αγοράς (∆είκτης Τιµών), Bp = Συντελεστής 

συστηµατικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου p. 

       

Παράδειγµα : 

Manager Average Annual Return Beta 

Αγορά 10% 1,00 

Κρατικά οµόλογα 5% - 

Manager D 11% 0,90 

Manager E 15% 1,10 

Manager F 15% 1,20 

 

Απόδοση σύµφωνα µε το CAPM : 

ER(D)= 5% + 0,90 (10% - 5%) =   9,50%   

ER(E)= 5% + 1.10 (10% - 5%) = 10,50%   

ER(F)= 5% + 1.20 (10%-  5%) = 11,00% .  

 

Jensen’s alpha: 

Alpha D = 11% -  9,5% = 2,5% 

Alpha E = 15% - 10,5% = 4,5% 

Alpha F = 15% - 11,0% = 4,0%. 

 

Treynor Ratio  ή Reward-to-Volatility Ratio (T) 

 

Ο ∆είκτης Treynor εκφράζει την απόδοση µιας επένδυσης σε µονάδες Risk Premium.  

Για τη µέτρηση του κινδύνου, χρησιµοποιείται το b (όχι το σ). 

 

Όπως και στην περίπτωση του S, ο δείκτης Treynor χρησιµοποιείται για την 

κατάταξη αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων κατά σειρά αποτελεσµατικότητας. 



Επισηµαίνεται ότι, για χαρτοφυλάκια που δεν έχουν εξαλείψει τον µη συστηµατικό 

κίνδυνό τους ( = efficient portfolios), ο δείκτης Treynor οδηγεί σε παραπλανητικά 

αποτελέσµατα, διότι  σ  >  b.  

Παράδειγµα : 

Managers 
Μέσες ετήσιες  

αποδόσεις 
Beta 

Αγορά 10% 1,00 

Κρατικά οµόλογα 5%  - 

Manager A    10% 0,90 

Manager B 14% 1,03 

Manager C 15% 1,20 

 

T (αγορά)  =        (10% - 5%) / 1, 00 =  0,050 

T (manager A)  = (10% - 5%) / 0, 90  =  0,056 

T (manager B)  = (14% - 5%) / 1, 03  =  0,087 

T (manager C)  = (15% - 5%) / 1, 20  =          0,083. 

 

 


