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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

Οι Επενδύσεις : Έννοια – Απόδοση και Κίνδυνος  
 

 

1. O Κύκος του Χρήµατος 
 
Οι επιχειρήσεις, στα πλαίσια του ρόλου τους, αγοράζουν υπηρεσίες από τους ιδιώτες 

(=συντελεστής εργασία) και πρώτες ύλες,καταβάλοντάς τους το σχετικό αντάλλαγµα.   

Παράλληλα,χρησιµοποιούν τις αποταµιεύσεις των νοικοκυριών,είτε ως ίδια κεφάλαια 

είτε ως δανειακά, αµοίβοντάς τους µε τόκους και µερίσµατα. 

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιώτες αγοράζουν τα αγαθά που παράγουν οι επιχειρήσεις, 

πληρώνοντας σε αυτές την αξία τους, η οποία προσδιορίζεται απο το µηχανισµό των 

τιµών. 

Αυτές οι συναλλακτικές σχέσεις, που δηµιουργούν χρηµατικές ροές από και πρός 

τους ιδιώτες και από και πρός τις επιχειρήσεις, αποτελούν τον Κύκλο του Χρήµατος, 

ο οποίος περιγράφεται από το πιό κάτω διάγραµµα: 
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Για να λειτουργήσει ο Κύκλος του Χρήµατος, είναι αναγκαίο να δραστηριοποιηθούν 

στην αγορά οι µηχανισµοί διανοµής αγαθών και συγκέντρωσης - ανακατανοµής των 

διαθέσιµων κεφαλαιακών πόρων, οι οποίοι είναι : 

• Τα ∆ίκτυα ∆ιανοµής 

• Το Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα (Πιστωτικά ιδρύµατα - Χρηµατιστηριακές 

Αγορές) 

 

2. Το Χρηµατοοικονοµικό  Σύστηµα 

Το Χρηµατοοικονοµικό σύστηµα περιλαµβάνει τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις 

χρηµατιστηριακές αγορές. 

Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα (κατά βάση τράπεζες) συγκεντρώνουν κεφάλαια από τους 

ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν συγκυριακά ή µόνιµα πλεονάζουσα 

ρευστότητα (= διαθέσιµα υψηλότερα από τα αναγκαία) και τα χορηγούν σε ιδιώτες 

και επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη για µικρό ή µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείζονται και δανείζουν για 

λογαρισµό τους. Αυτό σηµαίνει οτι η ανακατανοµή της ρευστότητας γίνεται µε δική 

τους ευθύνη και εποµένως µε δικό τους κίνδυνο. Π.χ., έστω ότι η τράπεζα Τ δανείζει 

€ 1.000.000 την επιχείρηση Ε, χρησιµοποιώντας καταθέσεις ιδιωτών σε αυτή. Εστω, 

ακόµη, ότι η Ε αποπληρώνει µόνο € 200.000, λόγω χρεοκοπίας της. Σε αυτή την 

περίπτωση, η Τ θα υποστεί ζηµία € 800.000, διότι δεν µπορεί να µετακυλίσει τις 

απώλειες στους καταθέτες της, στους οποίους θα καταβάλει κανονικά τόσο το 

κεφάλαιο όσο και τους συµφωνηµένους τόκους. 

 
Οι Χρηµατιστηριακές Αγορές αποτελούν µηχανισµούς οι οποίοι διευκολύνουν την 

επένδυση χρηµατικών διαθεσίµων σε µετοχές και οµολογίες (αγορές αξιών) και την 

εξουδετέρωση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (αγορές παραγώγων) .  

 

Στα πλαίσια του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και µε στόχο την  αποτελεσµατική 

εξυπηρέτιση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, δραστηριοποιούνται «ενδιάµεσοι», 

δηλαδή ιδιώτες και επιχειρήσεις οι οποιοι λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως δίκτυα 

των πιστωτικών ιδρυµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιχειρήσεις προώθησης τραπεζικών προιόντων, οι 

χρηµατιστηριακές εταιρίες, οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οι 

εταιρίες διαχείρησης αµοιβαίων κεφαλαίων.  
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3. Αποταµίευση και Επένδυση 
 
Στα πλαίσια µιας ευρύτερης οικονοµίας, ένα µέρος των παραγόµενων εισοδηµάτων 

καταναλώνεται γα την ικανοποίηση των αναγκών των φυσικών και νοµικών 

προσώπων, το δε υπόλοιπο αποταµιεύεται για να χρηµατοδοτήσει την κάλυψη 

µελλοντικών αναγκών ή κινδύνων. 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι εξοικονοµούµενοι πόροι προορίζονται κατά κύριο λόγο να 

εξυπηρετήσουν τους πιο κάτω στόχους : 

 

α. Κάλυψη συναλλακτικών αναγκών  και αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

β. ∆ηµιουργία µελλοντικών εισοδηµάτων 

 

Στην πρώτη περίπτωση, το αποταµιευµένο κεφάλαιο πρέπει να είναι σχεδόν άµεσα 

διαθέσιµο, ενώ στη δεύτερη µπορεί να αξιοποιηθεί µέσω της επένδυσής του από 

τους ίδιους τους αποταµιευτές ή (και) από τρίτους.  

Ως επένδυση εννοούµε τη διάθεση πόρων κάτω από συνθήκες που καθιστούν 

ιδιαίτερα πιθανή την επανεισροή ισοδύναµης τουλάχιστον, αξίας σε µελλοντικό 

χρόνο. 

Αναλυτικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των επενδύσεων µπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: 

 

1. ∆ιάθεση κεφαλαίων στον παρόντα χρόνο µε στόχο τη δηµιουργία 

προϋποθέσεων απόκτησης µελλοντικών εισροών. 

 

2. Προσδοκία ότι η παρούσα αξία των µελλοντικών εισροών θα είναι ίση ή 

ανώτερη των διατεθέντων κεφαλαίων.  

 

3. Προσδοκία ότι η χρονική κλιµάκωση των αναµενόµενων εισροών θα είναι 

αντίστοιχη των δεσµεύσεων για χρήση σε άλλους τοµείς (π.χ. κατανάλωση) ή 

επιστροφή του  επενδυθέντος κεφαλαίου στους αποταµιευτές. 
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Σε τελική ανάλυση, δηλαδή, η επένδυση αποτελεί πράξη ανταλλαγής παρόντων µε 

µελλοντικά εισοδήµατα. Έτσι, σε συνθήκες βεβαιότητας, το όλο θέµα µετατρέπεται 

σε πρόβληµα επιλογής του συντελεστή ισοδυναµίας εισροών διαφορετικών 

χρονικών περιόδων (=Συντελεστής Προεξόφλησης - Discount Rate). 

Αντίθετα, κάτω από συνθήκες που καθιστούν την εκτίµηση των µελλοντικών τιµών 

των επιµέρους παραµέτρων από δύσκολη ως σχεδόν αδύνατη (κίνδυνος - 

αβεβαιότητα) η επιλογή µίας επένδυσης και ο τρόπος χρηµατοδότησης της 

προϋποθέτουν τη λύση σύνθετων επιµέρους προβληµάτων, όπως : 

 

- Εκτίµηση των αναµενόµενων εισροών 

Η τιµή µιάς εισροής εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στο οικονοµικό 

περιβάλλον και στην ίδια την επένδυση. Οι συνθήκες αυτές δεν είναι γνωστές "εκ 

των προτέρων", γι' αυτό πρέπει να "πιθανολογηθούν".  

Έτσι, οι µελλοντικές εισροές, αντί να οριστούν µονοσήµαντα, εκφράζονται ως 

πιθανοτικές κατανοµές προσδοκώµενων διαζευτικών τιµών. 

 

- Επιλογή του κατάλληλου χρηµατοδοτικού σχήµατος.  

Πρέπει να συσχετιστούν οι εύλογες απαιτήσεις ή προσδοκίες των χρηµατοδοτών, µε 

την αποδοτικότητα της επένδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεσµεύονται πόροι που 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικότερα. 

 

- ∆ιαµόρφωση ενός επιπέδου κινδύνου που θεωρείται ανεκτό από τους 

επενδυτές και χρηµατοδότες. Ο κίνδυνος απωλειών από την επένδυση, αποτελεί 

συνάρτηση εσωτερικών παραµέτρων (π.χ. σύνθεση κεφαλαίων) και εξωτερικών 

καταστάσεων (π.χ. συναλλαγµατικές ισοτιµίες), συνδέεται δε άµεσα (όπως θα 

δειχθεί σε επόµενα κεφάλαια) µε τη ζητούµενη αποδοτικότητα για ανάληψη της 

επένδυσης. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση για επένδυση και η απόφαση χρηµατοδότησης 

της επένδυσης είναι ανεξάρτητες και δεν ανήκουν αναγκαία στο ίδιο (φυσικό ή 

νοµικό) πρόσωπο. Αυτός ο διαχωρισµός ευνοεί την ανάπτυξη της οικονοµικής 

δραστηριότητας, για τους εξής λόγους:   
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Οι αποταµιευτές, στην πλειοψηφία τους, δεν µπορούν (έλλειψη γνώσεων, 

περιορισµένο κεφάλαιο, έλλειψη ιδεών κλπ) ή δεν θέλουν (π.χ. αποφυγή κινδύνου) 

να αναλάβουν τις αναγκαίες δραστηριότητες για την αξιοποίηση των κεφαλαίων 

τους. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που ενδιαφέρονται να πραγµατοποιήσουν 

επενδύσεις, δεν διαθέτουν πάντα τα αναγκαία κεφάλαια.  

Έτσι, η συνεργασία των δύο µερών διευρύνει τον κύκλο των πραγµατοποιούµενων 

επενδύσεων αφού δεν απαιτείται η σύµπτωση των ιδιοτήτων του επενδυτή και 

κεφαλαιούχου στο ίδιο πρόσωπο. 

Παράλληλα, όµως, δηµιουργείται η ανάγκη διαµόρφωσης αποτελεσµατικών 

µηχανισµών ροής πόρων από τους αποταµιευτές στους επενδυτές 

(=χρηµατοδότηση) και αντίστροφα (=εξυπηρέτηση κεφαλαίου), ώστε να µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί ο πιο πάνω στόχος. Οπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο, οι µηχανισµοί αυτοί αποτελούν το Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα. 

 
 
4. Εναλλακτικές Επενδυτικές Επιλογές  

 
Οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές παρουσιάζονται µε πολλές µορφές, γιαυτό 

προκύπτει η ανάγκη ταξινόµησής τους. Στα πλαίσια ενός γενικού διαχωρισµού τους, 

θα µπορούσαν να ενταχθούν  στις πιο κάτω βασικές κατηγορίες : 

 
� Πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία   

� Επιχειρήσεις 

� Χρηµατοοικονοµικές Επενδύσεις 

.......................................................................................................................... 

 

Χρηµατοοικονοµικές Επενδύσεις (financial assets) 

Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν την απόκτηση αξιογράφων, 

δηλαδή τίτλων οι οποίοι εκφράζουν χρηµατική αξία, κατά βάση δηλαδή µετοχών 

οµολογιών και των παραγώγων τους. 
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Απόκτηση µετοχών (securities)  

ΆµεσηΙδιοκτησία(Direct ownership): Συµµετοχή σε επιχειρήσεις  

���� Κοινές (Common stock) και Προνοµιούχες Μετοχές (Preferred stock). 

 

Έµµεση Ιδιοκτησία (Indirect ownership) : Αγορά µεριδίων Α.Κ. (mutual funds), 

Αγορά Μετοχών ΕΕΧ (Closed-End Funds)                   

 

Απόκτηση χρηµατικών απαιτήσεων (monetary claims) - ∆ανεισµός (lending) 

α. Οµολογίες (bonds) 

• Κρατικές οµολογίες  (federal bonds) 

• Οµολογίες τοπικής αυτοδιοίκησης   (municipal bonds)  

• Εταιρικές οµολογίες  (corporate bonds) 

 

β. Οµόλογα (short-term bonds) 

 

 γ.Τραπεζικές καταθέσεις 

- Καταθέσεις ταµιευτηρίου (savings accounts) 

- Καταθέσεις προθεσµίας (time deposits  / certificates of deposit) 

 

 δ.Υποσχετικές (commercial papier) 

 

Εκδόσεις  επιχειρήσεων (Corporate issues) 

  -∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών     (warrants / rights) 

  -Μετατρέψιµες οµολογίες  (convertible bonds) 

 

∆ιαθέσιµα δικαιώµατα κλπ στην Αγορά  (market created) 

• ∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών / δεικτών / εµπορευµάτων  (call options) 

• ∆ικαιώµατα πώλησης µετοχών / δεικτών / εµπορευµάτων (put options) 

• Συµβόλαια Αγοράς µετοχών / δεικτών / εµπορευµάτων (Futures) 

• Συµβόλαια επί ισοτιµιών νοµισµάτων / επιτοκίων κλπ.(Futures) 
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5. Κίνδυνος και Απόδοση µιας Επένδυσης 
 
Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει µια επένδυση είναι πολλοί και προέρχονται από 
διαφορετικές πηγές, όπως π.χ. τη συγκυρία (Χρονική διάσταση του κινδύνου),το 
µακροοικονοµικό περιβάλλον, την επιχείρηση στην οποία έχει πραγµατοποιηθεί 
(άµεσα ή έµµεσα) η επένδυση  κλπ. 
 

Ενδεικτικά: 
 

o Κίνδυνοι που πηγάζουν από τη συγκυρία : Εκτακτα γεγονότα , όπως θεοµηνίες, 

πετρελαϊκές κρίσεις, πόλεµοι / Φάση της χρηµατιστηριακής αγοράς κλπ 

 

o Κίνδυνοι που συνδέονται µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον και τη γενικότερη 

κατάσταση της χώρας στην οποία έχει πραγµατοποοιηθεί η επένδυση : Πολιτικός 

κίνδυνος (political risk), Κίνδυνος πληθωρισµού (purchasing power risk), 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος (foreign exchange risk), Κίνδυνος επιτοκίων  (interest rate 

risk). 

 

o Κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχείρηση και τον κλάδο : Ελαστικότητα ζήτησης - 

Υποκατάσταση - Εγκατάλειψη προιόντος, Κίνδυνος χρεοκοπίας της επιχείρησης 

(default risk), Κίνδυνος άστοχων χειρισµών της ∆ιοίκησης (risk from management 

errors) 

 

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι δεν υπάρχει ενιαία µεθοδολογία εκτίµησης του 

µεγέθους του κάθε κινδύνου. Αλλωστε,  η ακριβής µέτρησή του δεν είναι εφικτή. 

Ετσι, δεν αισθάνονται όλοι οι επενδυτές τον ίδιο κίνδυνο για την ίδια επένδυση - 

υποκειµενική αίσθηση του κινδύνου (perceived risk). 

 

Σε µια προσπάθεια ταξινόµησης των κινδύνων, αυτοί µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 

εκείνους που πηγάζουν από την Αγορά  και σε εκείνους που προέρχονται από την 

επιχείρηση. Οι πρώτοι αποτελούν τον Συστηµατικό Κίνδυνο1 (Systematic Risk) ή 

Κίνδυνο Αγοράς (Market Risk), ο οποίος αποτελεί προφανώς εξωγενή παράµετρο για 

µια επένδυση και εποµένως δεν µπορεί να εξουδετερωθεί (non-diversifiable risk).   

 

 

                                                
1 Για τους κινδύνους αυτούς γίνεται αναφορά σε επόµενες παραγράφους. 
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Οι δεύτεροι ενοποιούνται στον Ειδικό Κίνδυνο5 (Specific Risk) ή «Κίνδυνο που δεν 

οφείλεται στην Αγορά» (non-market risk) και µπορούν να αντιµετωπισθούν (=µέχρι 

την πρακτική εξαφάνισή τους) µέσω της διασποράς των επενδυόµενων κεφαλαίων σε 

πολλές επιµέρους επενδύσεις (diversification), ώστε να συµψηφισθούν τα απρόσµενα 

θετικά και αρνητικά ενδεχόµενα. 

 
Η απόδοση µιας επένδυσης είναι δυνατό να µετρηθεί µε ακρίβεια µόνο 

απολογιστικά, µετά δηλαδή την υλοποίηση των αποφάσεων των επενδυτών µέσω 

του µηχανισµού των τιµών. Προϋπολογιστικά, αναφερόµαστε σε προσδοκώµενες 

αποδόσεις, οι οποίες µπορούν να εκφρασθούν ως  πιθανοτικές κατανοµές και γιαυτό 

µπορούµε να τις περιγράψουµε µε τα δύο βασικά  µέτρα περιγραφής κάθε 

κατανοµής,, ήτοι τη µέση τιµή και την τυπική απόκλιση, η οποία αποτελεί ένδειξη 

κινδύνου.  

Η γνώση των πιο πάνω παραµέτρων  είναι αρκετή για την επιλογή επενδύσεων, 

δεδοµένου ότι ο υποψήφιος επενδυτής, γνωρίζοντας τη µέση πιθανή απόδοση και τον 

κίνδυνο κάθε επενδυτικής επιλογής µπορεί να αποφασίσει για τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου του µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης.  

 
Προφανώς, ο κίνδυνος δεν αποτελεί επιθυµητό στοιχείο µιας επένδυσης. Έτσι, ο κάθε 

επενδυτής, προκειµένου να αναλάβει κάποιο κίνδυνο, θέλει να αποζηµιωθεί γι' αυτόν. 

Ως αποζηµίωση θεωρεί την αποκόµιση κάποιας επιπλέον απόδοσης, σε σχέση µε 

εκείνη που θα απολάµβανε για µια επένδυση χωρίς κίνδυνο. Για παράδειγµα, αν ένας 

επενδυτής έχει να διαλέξει µεταξύ µιας "σίγουρης" (χωρίς κίνδυνο) επένδυσης µε 

απόδοση έστω 3% (π.χ. τα εξάµηνα έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου) και µιας άλλης 

επένδυσης µε ίδια απόδοση, αλλά σε µετοχές (άρα µε κίνδυνο), σαφώς θα προτιµούσε 

την πρώτη.  

Γενικεύοντας το παραπάνω παράδειγµα, καταλήγουµε στον πρακτικά αποδεδειγµένο 

κανόνα ότι ένας επενδυτής, µεταξύ διαφόρων επενδύσεων ίδιας απόδοσης, διαλέγει 

εκείνη µε το µικρότερο κίνδυνο. Εναλλακτικά, η αρχή αυτής διατυπώνεται ως εξής: Ο 

επενδυτής, µεταξύ επενδύσεων ίσου κινδύνου διαλέγει εκείνη που φαίνεται να 

παρέχει τη µεγαλύτερη απόδοση.  
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Συµπερασµατικά, στα πλαίσια µιας ορθολογικής επενδυτικής συµπεριφοράς, 

ανάληψη επιπλέον κινδύνου προϋποθέτει επιπλέον απόδοση. Με άλλα λόγια, η σχέση 

µεταξύ κινδύνου και απόδοσης είναι θετική. 

 

Μέτρηση της Απολογιστικής Αποδοτικότητας µιας Επένδυσης 
      

 

(α)Αποδοτικότητα µιας περιόδου (Rit) - τρέχουσες τιµές 
 
CFit  = Καθαρές Εισπράξεις από την επένδυση, κατά την διάρκεια της περιόδου 

Vit    = Αξία της επένδυσης στο τέλος της περιόδου 

Vi,t-1 = Αξία (ή κόστος) της επένδυσης στην αρχή της περιόδου  

 

Rit = 
1,

1, )(

−

−−+

ti

tiitti

V

VVCF
    (1) 

 

Παράδειγµα 1 

Η αγορά του διαµερίσµατος ∆1 κόστισει € 200.000 και αποφέρει € 600 µηνιαίως. Ποιά  

είναι η αποδοτικότητα του ∆1 αν αγοράσθηκε πρίν από ένα έτος και πωλείται σήµερα 

έναντι € 205.000; 

 

R ∆1 =
000.200

)000.200000.205(60012 −+x
=

000.200

000.5200.7 +
= 6,1% 

 
 
 
 

(β)Αποδοτικότητα µιας σειράς περιόδων - τρέχουσες τιµές 
 

(β1) Χρησιµοποίηση του Μέσου Αριθµητικού  ( iR
−

 ) 

 

 

iR
−

= 
n
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t
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    (2) 
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Παράδειγµα 2 
 
Έστω η επένδυση στο διαµέρισµα ∆1 και ακόµη τα εξής δεδοµένα: 

(α)Η αγορά του πραγµατοποιήθηκε πρίν τρία χρόνια. 

(β)Το αρχικό µηνιαίο ενοίκιο ήταν € 600  και αυξανόταν κάθε χρόνο κατά € 50.  

(γ) Το κόστος συντήρησης ήταν € 200 για τον πρώτο χρόνο, € 300 για τον δεύτερο 

και € 400 για τον τρίτο. 

 (δ) Η αξία του ∆1 παρέµεινε αµετάβλητη. 

Ποία είναι η µέση απόδοση του ∆1 για την πιό πάνω τριετία; 

 

R1∆1 = 
000.200

20060012 −x
 = 3,5% 

 

R2∆1 = 
000.200

30065012 −x
 = 3,75% 

 

R3∆1 = 
000.200

40070012 −x
  = 4% 

 

1∆

−
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3
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(β2) Χρησιµοποίηση του Μέσου Γεωµετρικού  ( igR
−

 ) 
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Παράδειγµα 3 

Έστω τα δεδοµένα του παραδείγµατος 2 για το διαµέρισµα ∆1.  

Ποιά ήταν η µέση απόδοση του ∆1 για την πρώτη τριετία µε βάση τον µέσο γεωµετρικό; 

 

gR 1∆

−

= 3 %)41%)(75,31%)(5,31( +++   -1   =   3 116765,1  -1 = 3,747% 

 

................................................................................................................................ 
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6. Η Ζητούµενη Αποδοτικότητα από µια Επένδυση  
 

Η αποδοτικότητα µιας επένδυσης πρέπει να είναι τόση ώστε να εξασφαλίζει στον 

επενδυτή µια ικανοποιητική αµοιβή για την αναστολή της κατανάλωσής του, για τον 

κίνδυνο που διατρέχει από την πιθανή απώλεια ( µέρους ή του συνόλου) του 

κεφαλαίου του και για την  αποµείωση του επενδυόµενου κεφαλαίου που προκαλεί ο 

πληθωρισµός : 

  

Ζητούµενη Αποδοτικότητα = Αµοιβή για την αναστολή της κατανάλωσης + 

Αντιστάθµιση των απωλειών λόγω πληθωρισµού + Αµοιβή για τον επενδυτικό 

κίνδυνο.  

 

Οι δύο πρώτες συνιστώσες, πρακτικά περιλαµβάνονται στη νπροσφερόµενη απόδοση 

από τα κρατικά βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα (=οµόλογα) και συνθέτουν από κοινού 

την «απόδοση Επενδύσεων µηδενικού Κινδύνου» (Risk-Free Rate of Return), 

δεδοµένου ότι η επένδυση στα πιο πάνω χρεόγραφα δεν περιέχει κίνδυνο, κυρίως 

όταν πρόκειται για ισχυρές οικονοµίες µε «σκληρό» νόµισµα. Επίσης, η αµοιβή για 

τον επενδυτικό κίνδυνο αποκαλείται «Πρίµ Κινδύνου» (Risk Premium). 

Ετσι, η ζητούµενη αποδοτικότητα µπορεί να εκφρασθεί, εναλλακτικά, ως εξής: 

 

Ζητούµενη Αποδοτικότητα = Απόδοση Aσφαλών Επενδύσεων + Πρίµ Κινδύνου. 

(Το ζητούµενο πρίµ κινδύνου διαφοροποιείται όταν ο επενδυτής διατηρεί 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων - βλ. Σχετικό κεφάλαιο). 

 

Από όσα αναφέρθηκαν σχετικά µε τη ζητούµενη αποδοτικότητα είναι προφανές ότι 

αυτή διαφέρει από οικονοµία σε οικονοµία, από επένδυση σε επένδυση  και από 

περίοδο σε περίοδο.  

 

Παραδείγµατα : 

- Ο πληθωρισµός είναι κατά κανόνα µικρότερος στις ισχυρές οικονοµίες. 

Επίσης, κατά περιόδους εντείνεται η συρρικνώνεται. Για παράδειγµα, στην 

Ελλάδα ήταν το 2005 περίπου 3,5% ενώ στις περισσότερες ανεπτυγµένες 

οικονοµίες της Ευρωζώνης  δεν ξεπερνούσε το 2%. Αρκετά χρόνια πριν ήταν 
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πολύ υψηλότερος στην Χώρα µας - π.χ. ξεπερνούσε το 20% στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. 

 

- Η συναλλαγµατική ισοτιµία των νοµισµάτων των επιµέρους χωρών 

διαφοροποιείται ακόµη και για τις οικονοµικά ισχυρές χώρες, όπως π.χ. 

συνέβη τα τελευταία χρόνια µε το δολλάριο, το οποίο από τα 0,85 ευρώ το 

1999, έφτασε τα 1,19 για να πέσει στα 0,75 ευρώ το 2005 και να επανέλθει 

στα 0,85 κατά το ίδιο έτος.  

 

Παράδειγµα προσδιορισµού της ζητούµενης αποδοτικότηταςΈστω ότι η απόδοση 

των επενδύσεων µηδενικού κινδύνου είναι 4,5%. Ετσω ακόµη ότι ο επενδυτής Ε 

αισθάνεται ικανοποιηµένος µε πρόσθετη αµοιβή 4,5% για τον κίνδυνο που θα 

αναλάβει επενδύοντας σε µετοχές της επιχείρησης Χ.   

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, ο Ε απαιτεί ελάχιστη απόδοση 7,5% (3% +4,5%), 

δηλαδή, αν επενδύσει € 10.000 απαιτεί ετήσια απόδοση €750, τα οποία αναλύονται 

ως εξής: 

(α) € 300 που αντιστοιχεί στην απόδοση ασφαλών επενδύσεων(3%) και αποτελεί την 

αµοιβή του για την αναστολή της κατανάλωσης του και για τον πληθωρισµό.  

(β) € 450 ως ασφάλιστρο για τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο (4,5%) 

 

Προσδοκώµενη Αποδοτικότητα µιας Επένδυσης  

Η αποδοτικότητα µιας επένδυσης σπάνια µπορεί να εκτιµηθεί µε βεβαιότητα (π.χ. 

βραχυπρόθεσµα οµόλογα µιας οικονοµικά ισχυρής χώρας). Συνήθως χαρακτηρίζεται 

από αβεβαιότητα, η οποία µπορέι να λάβει µια από τις επόµενες µορφές: 

(α) Αδυναµία ποσοτικής έκφρασης των µελλοντικών αποδόσεων. Στην περίπτωση 

αυτή ο επενδυτής δεν µπορεί να ποσοτικοποιήσει τον κίνδυνο και γι΄ αυτό το 

αποτέλεσµα της επένδυσης του εκτιµάται µόνο υποκειµενικά ή µε πολύ γενικές 

προσεγγίσεις.. 

 

(β) Πιθανοτική προσέγγιση των µελλοντικών αποδόσεων. Ο επενδυτής µπορέι να 

καταρτίσει πιθανοτικές κατανοµές για τις µελλοντικές αποδόσεις και να 

χρησιµοποιήσει τις µέσες τιµές των κατανοµών αυτών για τους υπολογισµούς του. Οι 

πιθανοτικές κατανοµές διαµορφώνονται µε διάφορους τρόπους, όπως:  
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- Αυθαίρετα 

- Βάσει των δεδοµένων αντίστοιχων επενδύσεων 

- Βάσει των δεδοµένων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος  

    
Σε καθεµιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις (βεβαιότητα, πλήρης αβεβαιότητα, 

δυνατότητα διαµόρφωσης πιθανοτικών κατανοµών), ανεξάρτητα από τον βαθµό 

δυσκολίας ή τον βαθµό ακρίβειας των εκτιµήσεων, ο επενδυτής καταλήγει στα δικά 

του συµπεράσµατα σχετικά µε την ενδεχόµενη αποδοτικότητα της επένδυσης. Αυτή 

είναι η προσδοκώµενη αποδοτικότητα. Προφανώς, όταν η προσδοκώµενη 

αποδοτικότητα είναι ίση ή µεγαλύτερη από την ζητούµενη, η επένδυση κρίνεται 

συµφέρουσα διότι ικανοποιεί  τις απαιτήσεις του επενδυτή. 

 

Παράδειγµα 

Ο επενδυτής Ε εξετάζει το ενδεχόµενο ίδρυσης µιας επιχείρησης εµπορίας σιδήρου 

για οικοδοµική χρήση. Το  κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε €120.000  και οι 

δαπάνες λειτουργίας της σε € 200.000 / έτος. Η ελάχιστη ζητούµενη αποδοτικότητα 

από την επένδυση είναι 12% . Ο Ε εκτιµά ότι θα διαθέτει τις πιο κάτω ποσότητες 

σιδήρου ετησίως (µέση τιµή € 400 / τόνο και µέσο περιθώριο µικτού κέρδους € 80 / 

τόνο) στις αντίστοιχες καταστάσεις του οικονοµικού περιβάλλοντος: 

 
Κατάσταση  της 

Οικονοµίας 
 

 Πιθανότητα  

να συµβεί 

 Πωλήσεις 

(τόνοι) 
 Μικτά 

Κέρδη(€) 

 Καθαρά 

Κέρδη (€) 

 

Ακµή  5%  4.500  360.000  160.000  

Ανοδική πορεία  20%  3.500  280.000  80.000  

 
Κανονική κατ/ση 

  
50% 

  
3.000 

  
240.000 

  
40.000 

 

 
Καθοδική πορεία 

  
20% 

  
2.000 

  
160.000 

  
(40.000) 

 

 
Βαθιά ύφεση   

  
5% 

  
1.000 

  
80.000 

  
(120.000) 

 

    
 
Αποδοτικότητα της επένδυσης : 
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Ri = 
000.120

)000.120(05,0)000.40(2,0000.405,0000.8020,0000.16005,0 xxxxx ++++
  = 

 

000.120

000.6000.8000.20000.16000.8 −−++
 = 

000.120

000.30
 = 25%  ⇒                                              

 
        ⇒  Η επένδυση προκρίνεται 
 
 
 

Στο πιο πάνω παράδειγµα, οι πιθανότητες που αναφέρονται για κάθε κατάσταση 

της οικονοµίας µπορεί να βασίζονται στις επικρατούσες εκτιµήσεις έγκυρων 

φορέων ή να είναι αυθαίρετες. Επίσης, ο προσδιορισµός των ποσοτήτων σιδήρου 

που θα πωληθούν κατά περίπτωση, µπορέι να βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία για 

την µεταβολή της οικοδοµικής δραστηριότητας ή σε εκτιµήσεις για τις µεταβολές 

της οικονοµικής δραστηριότητας κλπ .    

 

7. Αποδοτικότητα Επενδύσεων σε µετοχές : Προσαρµογή τιµών και αποδόσεων 
για νέες εκδόσεις 

 

Όταν ο επενδυτής διαφοροποιεί τις τοποθετήσεις του σε κάποια µετοχή κατά τη 

διάρκεια µιας περιόδου (ή µιας σειράς περιόδων) λόγω συµµετοχής του σε αύξηση 

του αντίστοιχου µετοχικού κεφαλαίου, τότε η απόδοση της µετοχής αυτής δεν µπορεί 

να µετρηθεί µε βάση τη σχέση (1).  Ειδικότερα, σε µια τέτοια περίπτωση, η τρέχουσα 

τιµή πού διαµορφώνεται στο τέλος της περιόδου δεν είναι συγκρίσιµη µε την 

αντίστοιχη τιµή της αρχής της περιόδου λόγω µεταβολής του αριθµού των µετοχών 

και ανάλογης διαφοροποίησης της καθαρής περιουσίας τού επενδυτή. Εποµένως, η 

διαφορά (Pit - Pit-1) της σχέσης (1) δεν έχει νόηµα και η τιµή του Rit δεν είναι σωστά 

προσδιορισµένη.  

 

Για παράδειγµα, έστω τα πιο κάτω δεδοµένα: 

-Αρχική τιµή € 2,00 

-Έκδοση νέων µετοχών µε σχέση 1:1 µε τις παλιές και τιµή έκδοσης € 0,5 -Τρέχουσα 

τιµή στο τέλος της περιόδου € 1,6 

-Μέρισµα περιόδου € 0,2. 
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Η εφαρµογή της (1) θα έδινε ζηµία 10%: 

         

Rit =  
( )

2

2,00,26,1 +−
= 

2

2,0−
 = -10% 

 
Όµως, ο επενδυτής διέθεσε  € 2 για να αγοράσει µία µετοχή καί  € 0,5 ακόµη για να 

αποκτήσει τη  νέα µετοχή πού τού αναλογούσε. Τώρα, έχει δύο µετοχές, ενώ έχει εισπράξει 

και € 0,4 (2 x 0,2) µέρισµα. Η απόδοση της επένδυσής του, λοιπόν, είναι 44%: 

 

      

Rit =  
( )

5,02

2,025,26,12

+
+− xx

 = 
5,2

4,07,0 +
 = 

5,2

1,1
 = 44% 

  

Για να µην απαιτούνται τόσο αναλυτικοί υπολογισµοί, κάθε φορά πού 

πραγµατοποιούνται µεταβολές τού µετοχικού κεφαλαίου των εισηγµένων 

επιχειρήσεων, έχει επινοηθεί ένας συντελεστής προσαρµογής των "παλαιών" τιµών 

ώστε αυτές να καταστούν συγκρίσιµες µε τις νέες τιµές. Ο συντελεστής αυτός δίνεται 

από τη σχέση (4): 

 

       NPit-1 + νPi 

   σ =  -----------------------   (4) 
                            (Ν+ν)Pit-1 
      

Όπου:    σ = συντελεστής προσαρµογής,  Ν = αριθµός παλαιών µετοχών 

  ν = αριθµός  νέων µετοχών,  Pi = τιµή έκδοσης νέων µετοχών 

    

Το γινόµενο του σ επί την τρέχουσα τιµή της µετοχής  στην αρχή της περιόδου (Pit-1 

) κατά την οποία πραγµτοποιήθηκε η µεταβολή, προσδιορίζει τη θεωρητική αρχική 

τιµή της µετοχής (ΘPit-1), η οποία χρησιµοποιείται στη σχέση (4)  για τον 

υπολογισµό του  κεφαλαιακούκέρδους ή ζηµίας της περιόδου: 

 

         Rit = 
1,

1, )(

−

−−+

ti

tiitti

V

VVCF
         (1) 
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Η (1), προκειµένου για επενδύσεις σε µετοχές µεταπίπτει στην (1α), διότι  ισχύουν οι 

αντιστοιχίες   
tiCF = Dit,   itV = Pit ,   1, −tiV = Pit-1 : 

 

                      Dit + (Pit - Pit-1)  
           Rit = -----------------------     (1α)                           
                              Pit-1 
 

Στην περίπτωση της µεταβολής του µετοχικού κεφαλαίου, αντί της (1α)   χρησιµοποιείται η 

ισοδύναµή της (4): 

                        

                       Dit + (Pit - σPit-1)  
           Rit = -----------------------     (4)                           
                              σPit-1 
 

Η (4) δείχνει ότι, είναι δυνατή η µέτρηση της απόδοσης µιας µετοχής σε περιόδους 

νέων εκδόσεων, αν προηγούµενα η Pit-1 εκφραστεί (µέσω του σ) σε ίδιους όρους µε 

την τρέχουσα τιµή στο τέλος της περιόδου. 

 

8. Μέτρηση του Επενδυτικού Κινδύνου 
 

Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκτιµώµενη αποδοτικότητα µιάς επένδυσης  Ε(Ri) 

πραγµατοποιείται µε βεβαιότητα µόνο στις περιπτώσεις των ασφαλών επενδύσεων. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ισχύει : 

 

                Ri ≠ E(Ri) ,  δηλαδή :   Ri > E(Ri )  (5)      ή         Ri < E(Ri )   (6)        

 

Οπου Ri = απολογιστική απόδοση της επένδυσης  

 

Προφανώς, αυτό που επιθυµεί να αποφύγει ο επενδυτής  είναι η περίπτωση Ri < 

E(Ri), κυρίως όταν Ri < 0.  Για να αναλάβει τις επενδύσεις που εµπεριέχουν τους 

κινδύνους  

Ri <E(Ri) και Ri< 0, ο ορθολογικά σκεπτόµενος επενδυτής θα πρέπει να προσδοκά 

κάποια επιπλέον αµοιβή σε σχέση µε τις ασφαλείς τοποθετήσεις.  Η αµοιβή αυτή, 

δηλαδή το  “πριµ κινδύνου” είναι τόσο υψηλότερη όσο µεγαλύτερος εκτιµάται ότι 

είναι ο επενδυτικός κίνδυνος: 
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Οι κίνδυνοι που συναρτώνται µε µια επένδυση µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο 

βασικές κατηγορίες (βλ. Και παράγραφο 5): 

 

(α) Εκείνους που πηγάζουν από το ευρύτερο οικονοµικό πλαίσιο (= Αγορά) και δεν 

µπορούν να αντιµετωπισθούν από τον επενδυτή, όπως π.χ. επιδείνωση της 

διεθνούς και εθνικής οικονοµικής  κατάστασης, πληθωρισµός, άνοδος / πτώση 

επιτοκίων, καταστάσεις ανωτέρας βίας, έκτακτα γεγονότα, τεχνολογικές εξελίξεις 

κλπ. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι συνοψίζονται στον “Κίνδυνο Αγοράς” (market risk) 

ή “Συστηµατικό Κίνδυνο” (systematic risk). 

 

(β) Εκείνους που συνδέονται µε την ίδια την επένδυση, όπως π.χ. αποτυχηµένες 

επιλογές, κακές εκτιµήσεις, αναποτελεσµατική οργάνωση, ανορθόδοξο 

χρηµατοδοτικό σχήµα κλπ. Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας συνοψίζονται στον         

“ Ειδικό Κίνδυνο” (specific risk) ή “Μη Συστηµατικό Κίνδυνο” (non-systematic 

risk). 

 

Ο ειδικός κίνδυνος µπορεί να περιορισθεί µέσω συµψηφισµών, δεδοµέου ότι 

εξαρτάται από τα δεδοµένα των επιµέρους επενδύσεων. ∆ηλαδή, µοιράζοντας τα 

κεφάλαιά του ο επενδυτής σε πολλές επενδύσεις, αντισταθµίζει τις απώλειες της µιας 

από τις υπεραποδόσεις της άλλης. Επισηµαίνεται, πάντως, ότι για να επιτευχθεί ένα 

τέτοιο αποτέλεσµα, θα πρέπει να µην υπάρχει τέλεια θετική συσχέτιση µεταξύ των 

αναλαµβανοµένων επενδύσεων.  

Στην περίπτωση αυτή αναφερόµαστε σε “χαρτοφυλάκιο επενδύσεων” (portfolio) το 

οποίο εξετάζεται σε επόµενο κεφάλαιο. Ο συνολικός κίνδυνος µιας επένδυσης 

(συστηµατικός και µη συστηµατικός) εκφράζεται µε την διακύµανση (ή τυπική 

απόκλιση) των αποδόσεων της γύρω από την µέση τιµή της : 

                                           σi 
2= 

n

t 1=
Σ pit   

2





 −

−

iit RR
         (7)       

Ο συσχετισµός τυπικής απόκλισης και απόδοσης εκφράζει τις µονάδες κινδύνου 

(=τυπικής απόκλισης) ανά µονάδα απόδοσης και είναι γνωστός ως “συντελεστής 

µεταβλητότητας” (coefficient of variation): 

                                                        CV = σ / Ri        (8) 
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9. Oι δυσλειτουργίες της Αγοράς ως πηγή κινδύνων 
 
Στις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις και ειδικότερα στις επενδύσεις σε εισηγµένους τίτλους, 

η µεταβλητικότητα των τιµών ( και εποµένως των αποδόσεων) επηρεάζεται σηµαντικά από 

την εµπορευσιµότητά τους. Η χαµηλή εµπορευσιµότητα υποδηλώνει συνήθως περιορισµένη 

ζήτηση του αντίστοιχου τίτλου, η οποία σηµαίνει ότι η εκτιµώµενη αποδοτικότητά του 

κρίνεται ανεπαρκής ή ότι η χρηµατιστηριακή αγορά παρουσιάζει ατέλειες, όπως π.χ.  µικρό 

αριθµό επενδυτών, υψηλό κόστος συναλλαγών, περιορισµένη πληροφόρηση, χαµηλή 

ρευστότητα (= «ρηχή» αγορά) κλπ. Σε αγορές αυτής της µορφής (=«µη όριµες» ή «µη 

ανεπτυγµένες») υπάρχει αδυναµία άµεσης υλοποίησης των επενδυτικών αποφάσεων, µε 

αποτέλεσµα τον ετεροχρονισµό µεταξύ της αξιολόγησης του τίτλου και του χρόνου αγοράς ή 

πώλησής του. Στο βαθµό, λοιπόν, που µεταξύ των δυο αυτών χρονικών σηµείων 

διαφοροποιούνται τα δεδοµένα του τίτλου, υπάρχει κίνδυνος πραγµατοποίησης ζηµιών για τις 

οποίες δεν ευθύνεται ο επενδυτής αλλά οι δοµές της αγοράς.  

Υπάρχει,ακόµη, ο κίνδυνος να χειραγωγηθεί η τιµή  του χρεωγράφου από τρίτους, οι οποίοι 

λειτουργούν κερδοσκοπικά ή  να µη µπορεί ο επενδυτής να αγοράσει ή  πωλήσει όλη την 

ποσότητα των τίτλων που επιθυµεί και έτσι να χάσει επενδυτικές ευκαιρίες ή να 

αντιµετωπίσει πρόβληµα ρευστότητας.  

Η µέτρηση της ευχέρειας πραγµατοποίησης συναλλαγών, γίνεται µε το "∆είκτη 

Εµπορευσιµότητας", ο οποίος εκφράζει το ποσοστό των διαθέσιµων τίτλων που γίνονται 

αντικείµενο συναλλαγών (="αλλάζουν χέρια" )  σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οσο 

µεγαλύτερη η τιµή του δείκτη, τόσο µικρότερη η καθυστέρηση υλοποίησης των επενδυτικών 

αποφάσεων και εποµένως τόσο µικρότερος ο αντίστοιχος κίνδυνος.  

 

 

10.  ∆ιαµόρφωση των τιµών των αξιογράφων - Κατηγορίες Επενδυτών 
 
Οι τιµές των εισηγµένων αξιογράφων και ιδιαίτερα των µετοχών, διαµορφώνονται µεν από 

την προσφορά και ζήτησή τους στο Χρηµατιστήριο, όµως, απώτεροι προσδιοριστικοί 

παράγοντές τους είναι (1) οι προσδοκίες των επενδυτών και (2) οι προτιµήσεις τους όσο 

αφορά το συνδυασµό επενδυτικού κινδύνου και απόδοσης. 

 

 ∆ιαµόρφωση προσδοκιών 
 

Οι προσδοκίες των επενδυτών αναφέρονται στο επίπεδο των κερδών των τίτλων του 

χαρτοφυλακίου τους, τα οποία προέρχονται από τις εξής δυο πηγές: 

(α) Τα διανεµόµενα κέρδη (=µερίσµατα) 

(β) Τη θετική διαφοροποίηση των τιµών των µετοχών 
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Οι προσδοκίες, εποµένως, των επενδυτών αναφέρονται στο µέρισµα και την εξέλιξη της 

τιµής της µετοχής. Αλλά το µέρισµα εξαρτάται από το ύψος των προσδοκώµενων κερδών και 

τη µερισµατική πολιτική της επιχείρησης.  Αν υποθέσουµε ότι η τελευταία είναι λίγο-πολύ 

γνωστή, παραµένει, ως άγνωστη παράµετρος, η τιµή των  προσδοκώµενων κερδών, τα οποία 

αναδεικνύονται πλέον στον βασικό παράγοντα που διαµορφώνει  τις εκτιµήσεις των 

επενδυτών για την αξία µιας µετοχής. Η αξία αυτή εκφράζεται µε την τιµή ισορροπίας, την 

τιµή δηλαδή για την οποία συµφωνούν οι πωλητές και οι αγοραστές ότι είναι δίκαιη και 

αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη εσωτερική αξία της.  

Έτσι, σε γενικές γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι η αξία της επιχείρησης είναι ίση µε το 

γινόµενο του αριθµού των µετοχών της επί την τρέχουσα αξία κατά µετοχή.  

Αυτό σηµαίνει ότι, για να αλλάξει η τιµή της µετοχής, θα πρέπει να αλλάξει (στη σκέψη των 

επενδυτών)  και η αξία της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, θα πρέπει προηγούµενα να 

διαφοροποιηθούν οι προσδοκίες τους για τα µελλοντικά κέρδη της επιχείρησης. 

Π.χ., αλλη είναι η αξία µίας επιχείρησης E όταν τα µελλοντικά της κέρδη εκτιµώνται σε u1, 

u2, κ.λ.π. και άλλη όταν αυτά εκτιµώνται σε u1±α, u2±β, κλπ, όπου α>0 και β>0.  

Η διαµόρφωση των προσδοκιών για τα µελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων, επηρεάζεται 

από τους εξής, κατά βάση, παράγοντες: 

-Την πορεία και τις προοπτικές της παγκόσµιας και εθνικής οικονοµίας 

-Την πορεία και τις προοπτικές του αντίστοιχου κλάδου. 

-Την πορεία και τις ιδιόµορφες συνθήκες της ίδιας της επιχείρησης. 

Έτσι, όταν κάτι από αυτά διαφοροποιείται, οι προσδοκίες των επενδυτών αλλάζουν. 

 

 

Συνδυασµός απόδοσης και επενδυτικού κινδύνου - Κατηγορίες επενδυτών 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εκτιµήσεις για τα µελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων 

διαµορφώνουν τις τιµές των µετοχών. Αφού όµως πρόκειται για εκτιµήσεις, δηλαδή για 

πιθανά κέρδη, είναι φυσικό να σηµειώνονται αποκλίσεις στις προσδοκίες των επιµέρους 

επενδυτών.  

Έτσι, δεδοµένου ότι η τρέχουσα τιµή ενός τίτλου τείνει προς την εσωτερική του αξία, όποιος 

προβλέψει πιο σωστά τα µελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων µπορεί να εκτιµήσει πιο καλά 

την εσωτερική τους αξία και να επενδύσει στο Χρηµατιστήριο κατάλληλα, αποκοµίζοντας 

κέρδη.  

Τα µελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων αποτελούν, στην ουσία, πιθανοτικές κατανοµές 

κερδών και κάθε επενδυτής δίνει τις δικές του τιµές και πιθανότητες, καταλήγοντας σε 

διαφορετικό αποτέλεσµα. Οι διαφορετικές εκτιµήσεις προκαλούν διαφορετικές προσδοκίες, 

άρα και διαφορετικές απόψεις για την αξία των µετοχών. 
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Παράδειγµα: 

Έστω οι πιο κάτω εκτιµήσεις των Μ1, Μ2 και Μ3, σχετικά µε τα µέσα επίπεδα µελλοντικών 

κερδών της επιχείρησης "E":   

                  30%    6 εκατ. € 

  Μ
1
 50%    5 εκατ. €        X

1
=  € 5,7 εκατ. 

   20%    7 εκατ. € 

    

   10%    9 € εκατ. 

   30%   7 € εκατ . 

  Μ
2
 20%   6 € εκατ.       X

2
 = € 6,2 εκατ. 

   40%    5 € εκατ. 

       
  Μ

3
 40%    6 € εκατ.        

   60%    5,2 € εκατ.    X
3
= € 5,4 εκατ 

   κλπ. 

 
Μια απλοϊκή αξιολόγηση της αξίας της επιχείρησης "E" θα ήταν η εξής:  

Αν ο Μ1 θεωρούσε ικανοποιητική την απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων του σε 

µετοχές της "E", στο επίπεδο του 20%, τότε η επιχείρηση θα άξιζε, € 5,7 εκατ./0,2 = € 28,5 

εκατ.  Υποθέτοντας ότι ο αριθµός των µετοχών της ήταν 1.000.000, τότε κάθε µετοχή θα 

άξιζε € 28,5 Έστω όµως ότι ο Μ2 θεωρεί ικανοποιητική απόδοση το 25% για την επένδυσή 

του στην "E".  Στην περίπτωση αυτή, η αξία της επιχείρησης (κατά τις εκτιµήσεις του Μ2), 

είναι  € 24,8 εκ. και η αξία της µετοχής € 24,8 (ήτοι  € 6,2 εκ /0,25 = 24,8 εκ. και € 24,8 εκ 

/1εκ. µετ. = € 24,8) . 

Τέλος, αν ο Μ3 επιθυµεί απόδοση 21%, εκτιµά την αξία της "E" στα € 25,7 εκατ. 

(€ 5,4 εκ. / 0,21 =  € 25,7 εκ.) και την αξία της κάθε µετοχής της στα € 25,7 ( €25,7εκ / 1εκ. 

µετ.) 

Αν οι συναλλαγές επί των µετοχών της "E" περιορίσθούν µεταξύ των Μ1, Μ2 και Μ3, τότε η 

τιµή της µετοχής της "E" θα κυµανθεί µεταξύ € 24,8 και € 28,5.  

 

 

Προτιµήσεις των επενδυτών 

Κάθε επενδυτής ο οποίος λειτουργεί ορθολογικά, επιθυµεί να αµείβεται για τον κίνδυνο που 

αναλαµβάνει (“πριµ κινδύνου”).Το µέγεθος, πάντως του ζητούµενου πριµ κινδύνου δεν είναι 

ίδιο για όλους τους επενδυτές.  Μεταξύ άλλων, αυτό εξαρτάται και από την ψυχοσύνθεση του 

καθενός από αυτούς. Η γενική µορφή τής επιθυµητής σχέσης κινδύνου απόδοσης έχει ως 

εξής : 
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 Απόδοση 

 

                                                                                             

      πριµ κινδύνου 

                  Rf    

                                    

                                                                                

      Κίνδυνος 

                         Σχήµα 1 : Σχέση απόδοσης - κινδύνου 

 

Μεταξύ των επενδυτών, πάντως, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη ζητούµενη 

απόδοση κατά  επίπεδο κινδύνου, γι' αυτό καί έχει επικρατήσει, στη θεωρία, ο 

διαχωρισµός τους σε τρεις βασικές κατηγορίες, τούς ριψοκίνδυνους (=risk lovers), 

τούς  συντηρητικούς  (=risk averters) καί τούς ουδέτερους  (risk neutrals). 

 

Οι ριψοκίνδυνοι, είναι διατεθειµένοι να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε τίτλους 

υψηλού κινδύνου, αρκεί να υπάρχει έστω καί µικρή πιθανότητα για σηµαντικά κέρδη. 

∆ηλαδή ο ριψοκίνδυνος επενδυτής δεν ενδιαφέρεται τόσο για τη µέση προσδοκώµενη 

απόδοση, όσο για  την ύπαρξη µεµονωµένων ενδεχοµένων αποκόµισης υψηλών 

κερδών. Οι καµπύλες προτιµήσεων (=utility curves) αυτών των επενδυτών έχουν την 

πιο κάτω µορφή: 
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Από την άλλη πλευρά, οι συντηρητικοί επενδυτές προτιµούν τις σίγουρες 

επενδύσεις και αναλαµβάνουν πρόσθετο κίνδυνο µόνο όταν η αντίστοιχη πρόσθετη 

απόδοση είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Η καµπύλη προτιµήσεων αυτών των επενδυτών έχει ως εξής: 

   
 
 
                       Απόδοση 
 
 
 
 
           
 
       Κίνδυνος 
 
  Σχήµα 3 : Σχέση απόδοσης-κινδύνου για συντηρητικούς επενδυτές 
 

Τέλος, οι  ουδέτεροι (ως προς τον κίνδυνο) επενδυτές, αναλαµβάνουν πρόσθετους 

κινδύνους, αρκεί να προσδοκούν αναλογικά πρόσθετα οφέλη : 

                  
 
             Απόδοση 
 
 
 
 
 
 
 
                    Κίνδυνος 
 
   Σχήµα 4 : Σχέση απόδοσης-κινδύνου ουδέτερων επενδυτών 
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1. Οι Χρηµατιστηριακοί τίτλοι 
 
Χρηµατιστηριακός τίτλος» είναι ένα τυποποιηµένο µεταβιβάσιµο έγγραφο2 το 

οποίο ενσωµατώνει κάποια αξία, ως αποτέλεσµα των δικαιωµάτων που  

εξασφαλίζει στον κοµιστή του.  

Λόγω της ποικιλίας των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι επιµέρους τίτλοι,  

είναι αναγκαίο να αναφερθούν ταξινοµηµένοι σε ευρύτερες κατηγορίες αντί να 

απαριθµηθούν µεµονωµένα. 

Πιο κάτω παρουσιάζεται µία µορφή κατάταξης µε κριτήρια τη φύση του εκδότη και 

το είδος των παρεχοµένων δικαιωµάτων3: 

 

Κριτήριο κατάταξης  Είδος τίτλου 

α) Φύση του εκδότη   

*Τίτλοι επιχειρήσεων         *Όλα τα είδη τίτλων 

*Τίτλοι ∆ηµόσιου Τοµέα (∆ηµόσιο, ∆ήµοι κ.λ.π.) *Τίτλοι δανεισµού 

β) Είδος δικαιώµατος που παρέχεται στον εκδότη      
*Τίτλοι συµµετοχής στο κεφάλαιο * Μετοχές 

*Τίτλοι δανεισµού Οµολογίες  /  Οµόλογα  /  Έντοκα Γραµµάτια  / 

Έντοκα γραµµάτια 

*Λοιποί τίτλοι           * Μετατρέψιµα χρεόγραφα  

* ∆ικαιώµατα (Οptions ) 

*Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) κλπ 

   

Η κατάταξη ενός τίτλου σε καθεµιά από τις πιο πάνω κατηγορίες εµπεριέχει µια 

αντίστοιχη πληροφορία γι’ αυτόν. Ειδικότερα, η φύση του εκδότη έχει σχέση µε το 

επίπεδο κινδύνου (κατά κανόνα είναι ασφαλέστεροι οι τίτλοι του ∆ηµόσιου Τοµέα), 

το δε είδος του παρεχόµενου δικαιώµατος αποσαφηνίζει την κατηγορία της 

επενδυτικής ευκαιρίας που προσφέρεται και το είδος του κινδύνου που 

αναλαµβάνεται (τοποθέτηση των κεφαλαίων µε µορφή δανείου ή ανάληψη 

                                                
2 Σε περίπτωση αποϋλοποιηµένων τίτλων δεν υπάρχει έγγραφο µε τη φυσική έννοια αλλά αντίστοιχο 
(και ισοδύναµο) δικαίωµα. 
3 Όπως είναι φυσικό, µπορούν να διαµορφωθούν πρόσθετες κατηγορίες τίτλων µε απλή αλλαγή 
κριτηρίων ή να γίνει ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών σε υποκατηγορίες (π.χ. κλαδική κατάταξη των 
τίτλων βιοµηχανικών επιχειρήσεων). 
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επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης). 

 

Θα πρέπει να τονιστεί, πάντως, ότι το δεύτερο κριτήριο (του παρεχόµενου 

δικαιώµατος), είναι σηµαντικότερο διότι οµαδοποιεί τους τίτλους σε κατηγορίες 

που διαφέρουν ριζικά µεταξύ τους από άποψη επενδυτικών χαρακτηριστικών.  

Πιο κάτω, γίνεται ειδική αναφορά στους γνωστότερους τίτλους αυτής της οµάδας 

και συγκεκριµένα τις µετοχές, τις οµολογίες, τα οµόλογα, τα έντοκα γραµµάτια, τα 

µετατρέψιµα χρεόγραφα, τα options και τα warrants. 

 

2. Οι Κοινές Μετοχές 
 
Οι κοινές µετοχές είναι τίτλοι οι οποίοι αποδεικνύουν συµµετοχή στο µετοχικό 

κεφάλαιο µιας ανώνυµης εταιρίας και για το λόγο αυτό παρέχουν στους κοµιστές 

τους ορισµένα διακιώµατα, όπως :  

 (1) Συµµετοχή στα κέρδη της χρήσης, αφού πρώτα ικανοποιηθούν τα δικαιώµατα 

των κοµιστών οµολογιών και προνοµιούχων µετοχών. Το µέρισµα είναι δυνατό να 

καταβάλλεται και σε (νέες) µετοχές. 

(2) Κατά προτεραιότητα συµµετοχή στις εκδόσεις νέων µετοχών, εκτός από ειδικές 

περιπτώσεις (όπως π.χ. η κεφαλαιοποίηση δανείων ή εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο 

κλπ.) που έχει παραιτηθεί ρητά από το δικαίωµα αυτό, µε απόφαση της Γ.Σ. της 

εταιρίας. 

(3) Συµµετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης της επιχείρησης, αλλά µετά την 

ικανοποίηση όλων των άλλων δικαιούχων. 

(4) Συµµετοχή στο κυρίαρχο όργανο της εταιρίας, τη Γενική Συνέλευση, µε 

δικαίωµα ψήφου. 

 

Από την άποψη του επενδυτή, οι κοινές µετοχές είναι λιγότερο ασφαλείς σε σχέση 

µε τις προνοµιούχες και τις οµολογίες, διότι συµµετέχουν µετά από αυτές στο 

πλεόνασµα της χρήσης και στη διανοµή της περιουσίας. Όµως, του παρέχουν 

δικαίωµα ψήφου και, ακόµη, διατηρούν την προοπτική αποκόµισης υψηλών 

αποδόσεων στις περιπτώσεις που οι αντίστοιχες επιχειρήσεις ακολουθούν 

σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης και πραγµατοποιούν µεγάλα κέρδη. 
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Από την άποψη της επιχείρησης, οι κοινές µετοχές δεν προκαλούν κινδύνους, 

όπως π.χ. οι οµολογίες σε περίπτωση µη καταβολής τόκων, ούτε τη δεσµεύουν να 

καταβάλλει αναδροµικό µέρισµα ή τόκο, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των 

προνοµιούχων µετοχών. Παρόλα αυτά, τα κεφάλαια που αντλούνται µέσω της 

έκδοσης των µετοχών αυτών κοστίζουν τελικά περισσότερο από εκείνα που 

προέρχονται από άλλες πηγές. Πιο συγκεκριµένα, όταν ένας επενδυτής αγοράζει 

κοινές µετοχές προσδοκά κάποια απόδοση που θα υπερβαίνει εκείνη των 

(ασφαλέστερων) τίτλων σταθερού εισοδήµατος (π.χ. οµολογίες). Η επαλήθευση των 

προσδοκιών του θα έχει ως αποτέλεσµα τη διατήρηση της τιµής της µετοχής στα 

αρχικά της επίπεδα ή και την αύξησή της. Μια τέτοια εξέλιξη προϋποθέτει ότι η 

επιχείρηση θα θεωρεί τις προσδοκώµενες από τους µετόχους της αποδόσεις ως 

κόστος των ιδίων της κεφαλαίων και θα κατορθώνει να καλύπτει το κόστος αυτό. 

Αν το πετύχει, θα µπορεί να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια από την αγορά (όταν το 

θελήσει), βρίσκοντας πρόθυµους αγοραστές για τις νέες µετοχές της και, ακόµη, θα 

τις διαθέσει σε αντίστοιχα υψηλές τιµές, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό την 

αραίωση των δικαιωµάτων των µετοχών της. 

Αντίθετα, η νοοτροπία ότι τα ίδια κεφάλαια έχουν χαµηλό κόστος µπορεί να 

οδηγήσει σε πρόκριση δραστηριοτήτων αντίστοιχα χαµηλής απόδοσης και, 

εποµένως, σε αποτελέσµατα που δεν θα ικανοποιούν τους µετόχους. Σε µια τέτοια 

περίπτωση θα ακολουθήσουν οι αντίστροφες από τις εξελίξεις που αναφέρθηκαν 

αµέσως πιο πάνω. 

 

 

Αξιολόγηση των Κοινών Μετοχών 

 

Θεµελιώδης Ανάλυση 

• Ανάλυση των προοπτικών της Οικονοµίας 

• Ανάλυση των προοπτικών του Κλάδου 

• Ανάλυση των προοπτικών της Επιχείρησης 

 

Μεθοδολογία :  

• Πρόβλεψη µελλοντικών µεγεθών 

• Προεξόφληση Μελλοντικών Χρηµατικών Ροών - -Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

• Ανάλυση µέσω ∆εικτών (κυρίως) -Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
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Υποδείγµατα Αποτίµησης Κοινών Μετοχών 

Η αποτίµηση της αξίας µιας µετοχής παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, διότι αυτή 

διαµορφώνει τη χρηµατιστηριακή τιµή της και εποµένως συνδέεται µε τη 

δυνατότητα αποκόµισης κερδών. Γιαυτό τον λόγο, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν 

να εντοπίσουν τόσο τις µεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την  αξία των µετοχών όσο 

και τη µορφή (και την έκταση) της επιροής που ασκούν σε αυτή. 

Πάντως, τα υποδείγµατα που προτάθηκαν κατά καιρούς δεν είναι αποδεκτά από τη 

θεωρία, διότι η αξία µιας επιχείρησης Χ (και κατ επέκταση η αξία της µετοχής της 

επιχείρησης αυτής) διαµορφώνεται τόσο από τα δοµικά στοιχεία της επιχείρησης 

όσο και από τις προοπτικές της, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς, επηρεαζόµενες από τις 

εξελίξεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Π.χ. η σηµαντική άνοδος των τιµών του 

πετρελαίου σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, επηρέασε αντίστοιχα το κόστος 

παραγωγής πολλών κατηγοριών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε εκείνων που 

ασχολούνται µε µεταφορές και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε 

πετρελαιοµηχανές. Επίσης, οι σηµαντικές κλιµατολογικές αλλαγές που εδραιώθηκαν 

κατά τα τελευταία χρόνια αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις επιχειρήσεις του 

πρωτογενούς τοµέα, τις ασχολούµενες µε τον τουρισµό κλπ, και µάλιστα σε 

διαφορετικό βαθµό από χώρα σε χώρα. Ακόµη, η φάση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (αρχική φάση λειτουργίας, ακµή, στασιµότητα, παρακµή), η 

ανταγωνιστική κατάσταση της επιχείρησης, η είσοδος νέων µονάδων στον κλάδο, η 

υποκαταστασιµότητα των προϊόντων της, η ελαστικότητα ζήτησής τους κλπ 

διαφοροποιούν σε διαρκή βάση τις πρ οοπτικές και εποµένως την αξία της. Αν στα 

πιο πάνω προστεθούν οι επιδράσεις τυχαίων ή έκτακτων γεγονότων (καταστροφές, 

ανακαλύψεις νέων υλικών, βίαιες ανατροπές των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων 

από πολέµους, δικτατορίες κλπ) και οι επιροές των φάσεων του οικονοµικού κύκλου 

σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν µπορεί να 

εντοπισθεί κάποια στατική µαθηµαική σχέση η οποία να επιτρέπει τη  έτρηση της 

αξίας µιας επιχείρησης µε ικανοποιητική προσέγγιση και µάλιστα σε 

µακροπρόθεσµη βάση. 
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Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό υπόδειγµα αποτίµησης µετοχών, το 

οποίο αναπτύχθηκε το 1962 στις ΗΠΑ από τους Whitbeck – Kisor4   :     

 

 (P/E) = a + a1gj + a2bj + a3σj + ej 

 

a, a1, a2, a3 = συντελεστές της παλινδρόµησης 

σj=τυπική απόκλιση της ιστορικής ανάπτυξης κερδών 
 
ej =αποκλίσεις από τις πραγµατικές τιµές  
  

Οι συντελεστές των Whitbeck – Kisor, οι οποίοι υπολογίσθηκαν µε βάση τα 

δεδοµένα της εποχής εκείνης για επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στις ΗΠΑ ήταν οι 

εξής :  a= 8,2    a1=1,5    a2= 6,7    a3= 0,2.   

 

 

Ο ∆είκτης Τιµής προς Κέρδη  (P/E) 

Ο δείκτης Ρ/Ε, όπως υπολογίζεται µε βάση τα πρόσφατα απολογιστικά κέρδη, 

εκφράζει τον αριθµό των ετών που απαιτούνται για να συγκεντρωθεί ένα ποσόν 

κερδών ανά µετοχή (ΚΑΜ) ίσο µε την τρέχουσα τιµή της µετοχής. Ουσιαστικά, 

βέβαια, οι επενδυτές που αποδέχονται π.χ. έναν Ρ/Ε ίσο µε 20 δεν είναι 

διατεθειµένοι να περιµένουν 20 χρόνια για να συσσωρευθούν ΚΑΜ ίσα µε την τιµή 

που έχει η µετοχή στην αγορά. Απλά, πιστεύουν ότι τα ΚΑΜ των επόµενων 

περιόδων θα ακολουθήσουν µια ανοδική πορεία, έτσι ώστε ο Ρ/Ε των πριόδων 

αυτών θα µειωθεί αντίστοιχα.  

Για παράδειγµα, έστω ότι η µετοχή της επιχείρησης Α έχει τρέχουσα τιµή 5 ευρώ 

και ΚΑΜ 0,2 ευρώ. Ο Ρ/Ε της Α είναι προφανώς 25 (=5/0,2). Όµως, αν οι επενδυτές 

εκτιµούν ότι τα ΚΑΜ θα αυξάνονται π.χ. µε ετήσιο ρυθµό 50%, θα προσδοκούν ότι 

αυτά θα γίνουν 0,675 ευρώ σε τρία χρόνια. Υποθέτοντας ότι η τιµή της µετοχής δεν 

θα µεταβληθεί, ο νέος Ρ/Ε θα διαµορφωθεί αρκετά χαµηλά, στο 7,4.  

Στην πράξη, οι τιµές των µετοχών µεταβάλλονται διαρκώς, κάτω από την επίδραση 

της προσφοράς και της ζήτησης. Στο πιο πάνω παράδειγµα, αν οι επενδυτές είναι 

ικανοποιηµένοι µε Ρ/Ε π.χ. 15, θα είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν (στο τέλος του 

τρίτου χρόνου) 10,125 ευρώ για να αποκτήσουν την µετοχή της Α (15 Χ 0,675). 

                                                
4 Whitbeck, V.,  and Kisor, M., “A New Tool In Investment Decision Making”, Financial Analysts Journal, 
May-June 1963. 
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Στην υποθετική αυτή περίπτω ση, όσοι αγόρασαν µετοχές της Α (στα 5 ευρώ) και τις 

κράτησαν για 3 χρόνια, υπερδιπλασίασαν τα επενδυθέντα κεφάλαια, αφού 

µπορούσαν να τις ρευστοποιήσουν στα 10,125 ευρώ.  

 

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία υπολογισµού της τιµής της µετοχής  µε τη χρήση 

του Ρ/Ε είναι απλή, στην ουσία παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, οι σηµαντικότερες 

από τις οποίες είναι οι εξής: 

 

• Η τιµή µιας µετοχής εκφράζει τις προσδοκίες των επενδυτών για τη µελλοντική πορεία 

της επιχείρησης και ιδίως για τα µελλοντικά της κέρδη. Ο προσδιορισµός των 

µελλοντικών κερδών, όµως, είναι εξαιρετικά δύσκολος, κυρίως λόγω των κινδύνων 

που αντιµετωπίζει η επιχείρηση καθηµερινά και οι οποίοι επηρεάζουν τη 

δραστηριότητά της και τελικά τα κέρδη της. Τα µελλοντικά κέρδη, εποµένως, δεν 

µπορούν να µετρηθούν µε βεβαιότητα, παρά µόνο να εκτιµηθούν ως πιθανοτικές 

κατανοµές. Στο βαθµό, εποµένως, που οι εκτιµήσεις δεν επαληθευτούν, η τιµή της 

µετοχής που προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του Ρ/Ε θα είναι αντίστοιχα εσφαλµένη. 

 

• Η τιµή του Ρ/Ε που θα χρησιµοποιηθεί για την αποτίµηση µιας µετοχής δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθεί µε ακρίβεια, διότι αυτή επηρεάζεται από τις προοπτικές της 

επιχείρησης, τους κινδύνους που αυτή αντιµετωπίζει κλπ. Για παράδειγµα, οι 

επενδυτές είναι διατεθειµένοι να δεχθούν σήµερα Ρ/Ε=30 για µια επιχείρηση που 

ακολουθεί υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, διότι η τιµή του δείκτη θα µειώνεται στο 

µέλλον. Αντίθετα, µάλον δεν θα επιθυµούν να επενδύσουν σε µια επιχείρηση που 

φθίνει και έχει Ρ/Ε=15.   

 

Παράδειγµα : Έστω τα πιο κάτω δεδοµένα ΚΑΜ, τιµών και Ρ/Ε για τις µετοχές των 

επιχειρήσεων Α και Β, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο.    

 Επιχείρηση Α Επιχείρηση Β Ρ / Ε  της  Α, 

για την τιµή της 

31/12/2006 

 Ρ / Ε  της  Β 

για την τιµή της 

31/12/2006 

Τιµή 31/12/2006 9,0 7,5   

ΚΑΜ 2006 0,3 0,5 30 15 

ΚΑΜ 2007 0,5 0,4 18 18,75 

ΚΑΜ 2008 0,7 0,3 12,8 25 

ΚΑΜ 2009 0,9 0,2 10 37,5 
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Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν ότι την 31/12/2006 η µετοχή της Β ήταν φθηνότερη 

(εποµένως καλύτερη επιλογή) διότι η τιµή της ήταν ίση µε το 15πλάσιο των 

αντίστοιχων ΚΑΜ. ∆ηλαδή, ο επενδυτής που θα την αγόραζε,  χρειαζόταν τα ΚΑΜ 

15 ετών για να του αναλογούν κέρδη ίσα µε το ποσό που θα πλήρωνε να αγοράσει 

την µετοχή την 31/12/2006. Όµως, στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι η  επιχείρηση Α 

ακολούθησε φθίνουσα πορεία, µε αποτέλεσµα το 20009 να απαιτούνται τα ΚΑΜ 

37,5 ετών για να συγκεντρωθεί το ποσό των 7,5 ευρώ, στα οποία πουλιόταν η 

µετοχή της Β την 31/12/2006. 

Αντίθετα, η µετοχή της Α φαινόταν ακριβή (30 φορές τα ΚΑΜ), αλλά λόγω της 

ανοδικής πορείας της, το 2009 χρειάζονταν µόλις τα ΚΑΜ 9 ετών για να 

συγκεντρωθεί το ποσόν των 9 ευρώ στα οποία πουλιόταν η µετοχή της Β την 

31/12/2006. 

Επειδή η τιµή των µετοχών διαφοροποιείται σε διαρκή βάση, πιθανότερη εξέλιξη θα 

ήταν η εξής (έστω ότι οι επενδυτές θα ήταν ικανοποιηµένοι µακροπρόθεσµα, µε ένα 

µέσο Ρ/Ε = 15 για τον κλάδο): 

Όταν γινόταν φανερό ότι η Α ακολουθεί ανοδική πορεία και η Β καθοδική, οι 

επενδυτές θα προεξοφλούσαν διαρκή άνοδο των  ΚΑΜ της Α και διαρκή συρίκνωση 

των ΚΑΜ της Β. Θα ήταν ευχαριστηµένοι, εποµένως, να πληρώσουν για την Α 

πάνω από 15 φορές τα ΚΑΜ της (έστω 20 φορές) , αφού η αυξητική πορεία των 

κερδών θα µείωνε διαρκώς τον Ρ/Ε της Α, διαµορφώνοντας τον µακροπρόθεσµο 

µέσο όρο του στο 15. 

Αντίθετα, θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν λιγώτερο από 15 φορές τα ΚΑΜ της 

Β (π.χ. έστω 10 φορές), διότι τα φθίνοντα κέρδη της εταιρίας θα διαµόρφωναν τον 

Ρ/Ε της όλο και υψηλότερα. Έτσι, θα διαµορφωνόταν, µακροπρόθεσµα, στο 15. 

Με βάση τις πιο πάνω υποθέσεις, οι τιµές των Α και Β θα διαµορφώνονταν ως εξής: 

 

  ΚΑΜ 

Επιχείρησης Α 

ΚΑΜ 

Επιχείρησης Β 

Τιµή  της  Α, για 

Ρ/Ε = 20 

Τιµή  της  Α, για 

Ρ/Ε = 20 

ΚΑΜ 2006 0,3 0,5     

ΚΑΜ 2007 0,5 0,4 10 4 

ΚΑΜ 2008 0,7 0,3 14 3 

ΚΑΜ 2009 0,9 0,2 18 2 

     

Τιµή 31/12/2006 Τιµή Α  = 9,0 Τιµή Β  = 7,5   
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∆ηλαδή, µε βάση τα δεδοµένα του παραδείγµατος, ο επενδυτής που θα επέλεγε την 

31/12/2006 την Α θα διπλασίαζε τα χρήµατά του κρατώντας την µέχρι την 

31/12/2009 (από τα 9 ευρώ στα 18), ενώ εκείνος που θα επέλεγε την Β θα είχε 

απώλειες 73,3% (από τα 7,5 ευρώ στα 2). 

Στην πράξη, βέβαια,  δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα, όµως ο µηχανισµός 

διαµόρφωσης των τιµών µε βάση τον Ρ/Ε έχει την πιο πάνω «λογική». 

 

Οι τιµές που διαµορφώνονται καθηµερινά στις χρηµατιστηριακές αγορές, 

εµπεριέχουν τις αποφάσεις των επενδυτών για τις αποδεκτές τιµές των Ρ/Ε των 

επιµέρους επιχειρήσεων, κλάδων κλπ. Οι τιµές αυτές παρουσιάζονταιι από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης σε όρους ιστορικής αποδοτικότητας, δηλαδή οι δείκτες Ρ/Ε 

υπολογίζονται µε βάση τα πιο πρόσφατα απολογιστικά κέρδη. Έτσι, οι προσδοκίες 

για τη µελλοντική πορεία των επιχειρήσεων, εκφράζονται µε την αποδοχή 

υψηλότερων του µέσου όρου (για αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις) ή χαµηλότερων 

τιµών Ρ/Ε (βλ. το πιο πάνω παράδειγµα). 

Οι Ρ/Ε που διαµορφώνονται από τις χρηµατιστηριακές αγορές για τις εισηγµένες 

επιχειρήσεις είναι χρήσιµοι για την αποτίµηση της αξίας µη εισηγµένων 

επιειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες των 

αποτιµώµενων µη εισηγµένων µε αντίστοιχες εισηγµένες. 

 

∆ιαφοροποίηση του Ρ/Ε όταν αλλάζουν σηµαντικά οι προοπτικές της επιχείρησης-  

Η περίπτωση των συγχωνεύσεων 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο Ρ/Ε υπολογίζεται µεν µε βάση τα ιστορικά κέρδη, 

αλλά ουσιαστικά διαµορφώνεται µε βάση τα µελλοντικά κέρδη, δηλαδή µε βάση τις 

προσδοκίες των επενδυτών για τη µελλοντική πορεία της αντίστοιχης επιχείρησης. 

Για παράδειγµα, όταν µια επιχείρηση απορροφά µια άλλη και βελτιώνονται  

δραστικά (και άµεσα) οι προοπτικές της, οι επενδυτές είναι διατεθειµένοι να 

δεχθούν υψηλότερο Ρ/Ε για την επιχείρηση (και εποµένως να πληρώσουν 

υψηλότερη τιµή για την µετοχή της), διότι περιµένουν µεγαλύτερα ΚΑΜ στις 

επόµενες περιόδους. Αυτή η αντίδραση των επενδυτών δηµιουργεί υπεραξίες, οι 

οποίες διευρύνονται όταν η απορροφώµενη επιχείρηση έχει χαµηλότερο Ρ/Ε από την 

απορροφώσα.  
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Παράδειγµα 

Έστω Ρ1, Ρ/Ε1, Ν1 και ΚΑΜ1 η τιµή της µετοχής, ο Ρ/Ε, ο αριθµός των µετοχών και 

τα κέρδη ανά µετοχή της επιχείρισης Ε1, η οποία απορροφά την Ε2, µε αντίστοιχα 

δεδοµένα Ρ2, Ρ/Ε2, Ν2 και ΚΑΜ2. 

Αν Ρ/Ε1 > Ρ/Ε2  ή Ρ/Ε1 – Ρ/Ε2 = χ, οι υπεραξίες που προκύπτουν από την πιο πάνω 

υποθετική απορρώφηση διαµορφώνονται  ως εξής:  

 

Αξίες των Ε1 και Ε2 πρό της απορρόφησης 

MCV1= Αξία της Ε1 = Ν1Ρ1 = Ν1 (ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1) 

MCV2= Αξία της Ε2 = Ν2Ρ2 = Ν2 (ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2) 

MCV1+MCV2= Αξία των Ε1 και Ε2 = Ν1 (ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1)+ Ν2 (ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2) 

 

Αξίες των Ε1 και Ε2 πρό της απορρόφησης 

Μετά την απορρόφηση, ο  Ρ/Ε της Ε1 θα εφαρµόζεται πλέον και στα κέρδη της Ε2. 

Έτσι, τα ΚΑΜ της Ε2  θα αξιολογούνται µε Ρ/Ε ίσο προς Ρ/Ε2 + χ. Εποµένως, θα 

ισχύουν οι πιο κάτω σχέσεις : 

MCV= Αξία της  Ε1 µετά την απορρόφηση της Ε2 = Ν1(ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1)+ Ν2 

(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε1) = Ν1 (ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1)+ Ν2 (ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2+χ) = Ν1 (ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1)+ Ν2 

(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2)+ Ν2 (ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2) χ = MCV1+MCV2 + Ν2 (ΚΑΜ2) χ. 

 

═> Υπεραξία 1 = Ν2 (ΚΑΜ2) χ            (1) 

 

∆ηλαδή, η δηµιουργούµενη υπεραξία είναι ίση µε τα συνολικά κέρδη (Ν2ΚΑΜ2)της 

Ε2 επί τη διαφορά των Ρ/Ε των δύο επιχειρήσεων και οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αγορά θεωρεί ότι η Ε1 θα επαναλάβει τα κέρδη της Ε2 µετά την απορρόφησή της.  

 

Η πιο πάνω υπεραξία µεγεθύνεται όταν οι επενδυτές θεωρούν ότι οι προοπτικές της 

Ε1 βελτιώνονται σηµαντικά µετα την απορρόφηση της Ε2, λόγω π.χ. οικονοµιών 

κλίµακας, απόκτηση µεγέθους που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, πρόσβασης 

σε αποδοτικότρρες αγορές (π.χ. επέκταση στην Α.Ευρώπη), ενίσχυσης της 

τεχνογνωσίας της, διασποράς των κινδύνων της κλπ.  

Σε µια τέτοια περίπτωση, οι επενδυτές είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν τις µετοχές 

της Ε1 ακριβότερα, π.χ. µε Ρ/Ε1΄ > Ρ/Ε1  ή  Ρ/Ε1΄ - Ρ/Ε1 = α . Οι δηµιουργούµενες 

υπεραξίες στην περίπτωση αυτή έχουν ως εξής : 
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MCV= Αξία της  Ε1 µετά την απορρόφηση της Ε2 = Ν1(ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1΄)+ Ν2 

(ΚΑΜ2)( Ρ/Ε1΄) = Ν1 (ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1+α)+ Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2+χ+α)= Ν1 (ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1)+ 

Ν1(ΚΑΜ1)α + Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2)+ Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2)(α+χ) = MCV1+MCV2 + 

Ν1(ΚΑΜ1)α + Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2)(α+χ) = MCV1+MCV2 + ∆(Ρ/Ε1)Κέρδη Ε1 + 

∆(Ρ/Ε2)Κέρδη Ε2. 

 

═> Υπεραξία 2 = ∆(Ρ/Ε1)Κέρδη Ε1 + ∆(Ρ/Ε2)Κέρδη Ε2   (2) 

 

Μια άλλη εξέλιξη που θα µπορούσε να παρουσιασθεί θα ήταν η δηµιουργία 

προσδοκιών ότι τα κέρδη της Ε1 µετά την απορρόφηση της Ε2 θα ήταν µεγαλύτερα 

από το άθροισµα των κερδών των δύο επιµέρους εταιριών :   

Κέρδη Ε1 (µετά) > Κέρδη Ε1 + Κέρδη Ε2. 

Σεµια τέτοια περίπτωση οι πιο πάνω εκτιµηθείσες υπεραξίες διευρύνονται κατά το 

ποσόν [Κέρδη Ε1 (µετά) - Κέρδη Ε1 - Κέρδη Ε2]. (Ρ/Ε1΄) ή [ΚΑΜ(Ε1)µετά – 

ΚΑΜ(Ε1) – ΚΑΜ(Ε2)]. (Ρ/Ε1΄): 

MCV= Αξία της  Ε1 µετά την απορρόφηση της Ε2 = Ν1(ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1΄)+ 

Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε1΄) + [Κέρδη Ε1 (µετά) - Κέρδη Ε1 - Κέρδη Ε2]. (Ρ/Ε1΄) = 

Ν1(ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1+α) + Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2+χ+α) + [Κέρδη Ε1 (µετά) - Κέρδη Ε1 - 

Κέρδη Ε2]. (Ρ/Ε1΄)  = Ν1 (ΚΑΜ1)(Ρ/Ε1)+ Ν1(ΚΑΜ1)α + Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2)+ 

Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2)(α+χ) + [Κέρδη Ε1 (µετά) - Κέρδη Ε1 - Κέρδη Ε2]. (Ρ/Ε1΄) = 

MCV1+MCV2 + Ν1(ΚΑΜ1)α + Ν2(ΚΑΜ2)(Ρ/Ε2)(α+χ) + [Κέρδη Ε1 (µετά) - Κέρδη 

Ε1 - Κέρδη Ε2]. (Ρ/Ε1΄)  = MCV1+MCV2 + ∆(Ρ/Ε1)Κέρδη Ε1 + ∆(Ρ/Ε2)Κέρδη Ε2 + 

[Κέρδη Ε1 (µετά) - Κέρδη Ε1 - Κέρδη Ε2]. (Ρ/Ε1΄). 

 

═> Υπεραξία 3 = ∆(Ρ/Ε1)Κέρδη Ε1 + ∆(Ρ/Ε2)Κέρδη Ε2 + [Κέρδη Ε1 (µετά) – 

Κέρδη Ε1 - Κέρδη Ε2]. (Ρ/Ε1΄)           (3) 

 

Συµπερασµατικά, οι υπεραξίες δηµιουργούνται από την αύξηση των Ρ/Ε και των 

προσδοκώµενων κερδών των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων, που αντανακλώνται 

στις νέες (αυξηµένες) τιµές των µετοχών της αγοράστριας επιχείρησης. 
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Παράδειγµα 

Έστω ότι η Ε3 (Ν3 = 15.000.000, ΚΑΜ3=0,50 ευρώ και Ρ3=12,5 ευρώ)απερρόφησε 

την Ε4 (Ν4= 8.000.000, ΚΑΜ4=0,35 ευρώ και Ρ4=3,5 ευρώ). Τα κέρδη της Ε3 

εκτιµάταιότι θα διαµορφωθούν στα επίπεδα του αθροίσµατος των κερδών των Ε3 

και Ε4. Ποιες αξίες δηµιουργήθηκαν σε καθεµιά από τις επόµενες περιπτώσεις: 

(α) Η µετοχή της Ε3 παρέµεινε, µετά την απορρόφηση της Ε4, στα ίδια επίπεδα. 

(β) Η τιµή της µετοχής της Ε3 διαπραγµατευόταν, µετά την απορρόφηση, µε 

Ρ/Ε=30. 

(γ) Η τιµή της µετοχής της Ε3 διαπραγµατευόταν, µετά την απορρόφηση, µε Ρ/Ε=30 

και τα κέρδη της  εκτιµάται ότι θα διαµορφοθούν στα 12.300.000 ευρώ. 

 

Αξία των Ε3 και Ε4 προ της συγχώνευσής τους 

Η τρέχουσα αξία  της Ε3, προ της εξαγοράς της Ε4, ήταν ίση µε Ν3Ρ3 = 

15.000.000Χ12,5 = € 187.500.000 (Εναλλακτικά: MCV3=  Ν3Ρ3 = Ν3 

(ΚΑΜ3)(Ρ/Ε3)= € (15.000.000Χ0,5Χ(12,5/0,5)= € 187.500.000). 

Αντίστοιχα, η τρέχουσα αξία της Ε4 ήταν ίση µε Ν4Ρ4 = 8.000.000 Χ 3,5 = € 

28.000.000  (Εναλλακτικά: MCV4 = Ν4Ρ4 = Ν4(ΚΑΜ4)(Ρ/Ε4) = € 

(8.000.000Χ0,35Χ(3,5/0,35)= € 28.000.000).  

Εποµένως, η συνολική αξία των Ε3 και Ε4 ήταν € 187.500.000) + € 28.000.000) = 

€ 215.500.000).  

 

Περίπτωση (α) 

Μετά την απορρόφηση της Ε4, η αξία της Ε3 ήταν ίση µε Ρ/Ε3 φορές τα συνολικά 

της κέρδη, τα οποία εκτιµάται ότι θα ήταν ίσα µε το άθροισµα των κερδών των δύο 

επιχειρήσεων, ήτοι 15.000.000Χ0,5 + 8.000.000Χ0,35 = €10.300.000. Ο Ρ/Ε3 ήταν 

12,5/0,5=25. 

Εποµένως, η αξία της Ε3 θα διαµορφωνόταν στα € 10.300.000Χ25= € 257.500.000, 

δηλαδή θα προέκυπτε υπεραξία  €  42.000.000. 

Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγουµε εφαρµόζοντας τη σχέση (1), θέτοντας (Ρ/Ε4)= 

3,5/0,35=10 : 

Υπεραξία 1 = Ν4 (ΚΑΜ4) χ = 8.000.000Χ0,35Χ(25-10) = € 42.000.000. 
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Περίπτωση (β) 

Αν ο Ρ/Ε της Εδιαµορφωνόταν στο 30 (δηλαδή θα ίσχυε ∆(Ρ/Ε3)=30-25=5), η 

συνολική τρέχουσα αξία της θα αυξανόταν στα € 309.000.000 (συνολιλά κέρδη Ε3 

Χ Ρ/Ε3΄) = €10.300.000 Χ 30). Εποµένως, θα εδηµιουργείτο υπεραξία ίση µε 

€93.500.000.  

Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγουµε εφαρµόζοντας τη σχέση (2) : 

Υπεραξία 2 = ∆(Ρ/Ε3)Κέρδη Ε3 + ∆(Ρ/Ε4)Κέρδη Ε4 = (30-25) Χ 7.500.000 + (30-

10) Χ 2.800.000 = € 93.500.000.  

 

Περίπτωση (γ) 

Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη της Ε3 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα € 

12.300.000 και ο Ρ/Ε της στο 30. Εποµένως, η αξία της επιχείρησης θα διαµορφωθεί 

στα . € 369.000.000 (30 Χ 12.300.000). Έτσι, θα  προκύψει υπεραξία €153.500.000. 

Η πιο πάνω υπεραξία µπορεί να υπολογισθεί και µε βάση τη σχέση (3) : 

Υπεραξία 3 = ∆(Ρ/Ε3)Κέρδη Ε3 + ∆(Ρ/Ε4)Κέρδη Ε4 + [Κέρδη Ε3 (µετά) – Κέρδη 

Ε3 - Κέρδη Ε4]. (Ρ/Ε3΄)= (30-25) Χ (7.500.000) + (30-10)Χ(2.800.000) + 

(12.300.000 - 7.500.000 -2.800.000) Χ 30 = €153.500.000. 

 

Άσκηση 1 
 

Η Επιχείρηση «Χ», που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, είχε 

µετοχικό κεφάλαιο (ΜΚ) £ 200.000.000. Η ονοµαστική αξία της µετοχής της ήταν 

£ 2  και η τρέχουσα £ 2,7. Τα µέσα ετήσια Καθαρά Κέρδη της εταιρίας   ήταν £ 

15.000.000. 

Η ΑΕ «Ψ» (50.000.000 µετοχές ), µε έδρα το Manchester, δεν είναι εισηγµένη αλλά 

έχει µεγάλες οµοιότητες µε τη «Χ». Τα διατηρήσιµα µέσα ετήσια καθαρά  κέρδη 

της «Ψ» εκτιµώνται σε £ 27.500.000.  

Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα, ζητείται να εκτιµήσετε : 

 

(α) Την αξία της «Ψ» και  

 

(β) Τη χρηµατιστηριακή αξία της «Χ» µετά την υποθετική απορρόφηση της «Ψ».   
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Λύση 

(α) Η «Χ» έχει 100.000.000 µετοχές (200.000.000 / 2). 

Εποµένως, τα Κέρδη Ανά Μετοχή (ΚΑΜ) της «Χ» είναι  £0,15  (ήτοι 15.000.000 / 

100.000.000) και ο P/E της  18 ( ήτοι 2,7 / 0,15 ). 

Τα ΚΑΜ της Ψ θα ήταν £ 0,55   (ΚΑΜΨ  = 27.500.000 / 50.000.000 = £ 0,55) 

Αφού η «Ψ» είναι σχεδόν ίδια µε τη «Χ», το άνω όριο της αξίας της(maxΑ) θα 

ήταν:   MaxΑ = [(Ρ/Ε)Χ ΚΑΜΨ] * 50.000.000 = (18*£ 0,55)*50.000.000 =   

£ 495.000.000. 

(β) Αν η «Χ» απορροφήσει την «Ψ» θα έχει ετήσια κέρδη £ 42.500.000 (δηλαδή 

27.500.000 + 15.000.000).  

∆εδοµένου ότι ο Ρ/Ε της «Χ» είναι 18, η αξία της στο χρηµατιστήριο θα γινόταν  

£ 765.000.000   (ήτοι 18*42.500.000). 

 

Άσκηση  2 

Έστω ότι οι µετοχές της «Ψ» πωλούνται στην τιµή των £ 5,0. Έστω ακόµη ότι η «Χ» 

απορροφά την «Ψ» µε σχέση ανταλλαγής : 

1 µετοχή της «Ψ» = 2,2 µετοχές της «Χ». 

Ζητείται να εκτιµήσετε την ωφέλεια ή τη ζηµία των µετόχων των δύο εταιριών και να 

εξηγήσετε από πού προκύπτει. 

 

Λύση 

 Χ Ψ 

Προ της Απορρόφησης   

Αριθ. Μετοχών 100.000.000 50.000.000 

Τρέχ. Τιµή / Μετοχή 2,7 5 

Αξία 270.000.000 250.000.000 

Μετά  την Απορρόφηση Χ (+Ψ) - 

Κέρδη 42.500.000  

Ρ/Ε 18  

Αξία Χ (+Ψ) 765.000.000  

Αριθ. Μετοχών 210.000.000  

Τρεχ. Τιµή Μετοχής 3,643  
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Μεταβολή της αξίας µίας µετοχής 

 Χ Ψ 

Αριθµός µετοχών πρίν 1 1 

Αριθµός µετοχών µετά 1 2,2 

Τρέχουσα τιµή πρίν 2,7 5,0 

Τρέχουσα τιµή µετά 3,643 3,643 

Αξία πρίν 2,7 5,0 

Αξία µετά 3,643 8,0 

Αποτέλεσµα +0,943 +3,0 

Αποτέλεσµα  % 35%  +60% 

Εξήγηση : 

 

ΠΡΙΝ : 

Αξία Χ = 2,7 Χ 100.000.000  = 270.000.000 

Αξία Ψ = 5,0 Χ   50.000.000  = 250.000.000 

                    520.000.000 

ΜΕΤΑ :  

Αξία Χ (+Ψ) = (15.000.000 + 27.500.000) Χ 18 = 

        = 765.000.000 

 

∆ΙΑΦΟΡΑ : 

765.000.000 – 520.000.000 = +245.000.000 

Αριθµός µετοχών της  Χ στα χέρια των µετόχων της Χ = 100.000.000 

Αριθµός µετοχών της  Ψ προ της απορρόφησης = 50.000.000. 

Όφελος µετόχων Χ = 100.000.000 Χ 0,943 = 

            =   94.300.000 

Όφελος µετόχων Ψ = 50.000.000 Χ 3= 

            =   150.000.000 

94.300.000 + 150.000.000 = 244.300.000  

(Η διαφορά των 700.000 οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις). 

  

Υπολογισµός του θεωρητικού Ρ/Ε 

Ο θεωρητικός Ρ/Ε ταυτίζεται µε τη ζητούµενη αποδοτικότητα, γιαυτό ο 

προσδιορισµός του προϋποθέτει την απάντηση σε ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα 

σχετικά µε την τρέχουσα και µελλοντική λειτουργία της, όπως π.χ.: 
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• Είναι βιώσιµη η επιχείρηση; 

• Αναµένεται να παραµείνει στάσιµη; Θα αναπτυχθεί ή θα συρικνωθεί στο 

µέλλον και µε ποιους ρυθµούς;  

• Ποια θα είναι η µερισµατική πολιτική της; 

• Ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης; 

 

Υπολογισµός του θεωρητικού Ρ/Ε για µια στάσιµη επιχείρηση που διανέµει το σύνολο των 

κερδών της 

Στην περίπτωση αυτή, ο επενδυτής δεν περιµένει αύξηση των µελλοντικών κερδών 

και κατ επέκταση θεωρεί ότι τόσο το µέρισµα όσο και η τιµή της µετοχής θα 

παραµείνουν στάσιµα. Εποµένως, ο Ρ/Ε της επιχείρησης πρέπει να διαµορφώνεται 

κατάλληλα,ώστε να εξασφαλίζεται η ζητούµενη αποδοτικότητα, για όσο διάστηµα 

θα διατηρηθεί η κατάσταση στασιµότητας. 

Για παράδειµα, αν η Ε5 ανήκει σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων και µε βάση το 

επίπεδο κινδύνου της πρέπει να εξασφαλίζει στους επενδυτές µια απόδοση της τάξης 

του 20%, τότε η µετοχή της Ε5  θα διαπραγµατεύεται µε Ρ/Ε=5 : 

ΚΑΜ(Ε5) / Ρ5 =20%    ═>  ΚΑΜ(Ε5) /  [ΚΑΜ(Ε5) Χ (Ρ/Ε5)] = 20%  ═> 

1 /  Ρ/Ε5 = 20%    ═> Ρ/Ε5 = 5. 

Η γενίκευση των πιο πάνω σχέσεων οδηγεί στις επόµενες σχέσεις : 

Κi = ΚΑΜi / Pi  ή    Κi = ΚΑΜi / (KAMi X P/Ei)  ή   Ρ/Εi = 1 / Ki        (4) 

‘Οπου Ki = η ζητούµ αποδοτικότητα για τη µετοχή i. 

 

Β. Υπολογισµός του θεωρητικού Ρ/Ε για µια στάσιµη επιχείρηση που διανέµει µέρος των 

κερδών της 

Όταν µια στάσιµη επιχείρηση είναι στάσιµη και παρ όλα αυτά µοιράζει ένα µέρος 

(µόνο) των κερδών της, είναι προφανές ότι τα παρακρατούµενα κέρδη (έστω µε 

συντελεστή b) αντισταθµίζουν απώλειες που οφείλονται στην  αναποτελεσµατική 

λειτουργία της. 

Έτσι, ο επενδυτής θεωρεί ότι οι εισροές του εξαντλούνται στο εισπρατόµενο 

µέρισµα, γιαυτό λαµβάνει υπόψη του µόνο το µέρισµα αυτό και όχι τα ΚΑΜ : 

Κi = Μέρισµα  / Pi  ή    Κi = ΚΑΜi (1-b) / Pi  ή     

Κi = ΚΑΜi (1-b) / (KAMi X P/Ei)     ή           

Ρ/Εi = 1 (1-b) / Ki             (5) 
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Γ. Υπολογισµός του θεωρητικού Ρ/Ε για µια αναπτυσσόµενη επιχείρηση που διανέµει µέρος 

των κερδών της 

Οι αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις διευρύνουν διαρκώς τα κέρδη τους, γιαυτό τα 

ΚΑΜ αυξάνονται αντίστοιχα :       ΚΑΜ’i = KAMi (1-bi)(1+gi)     

όπου g = ο ρυθµός διεύρυνσης των κερδών µεταξύ δύο διαδοχικών χρήσεων. 

Όπως είναι φυσικό, οι επενδυτές επιθυµούν να κατέχουν µετοχές αναπτυσσόµενων 

επιχειρήσεων, γιαυτό είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν κάποιο premium για να τις 

αποκτήσουν. Υποθέτοντας ότι το  premium  αυτό είναι ίσο µε τον ρυθµό ανάπτυξης 

των κερδών (g), η ζητούµενη αποδοτικότητα (κi΄) περιορίζεται µε βάση την επόµενη 

σχέση :  ki’ = ki – gi. 

Εποµένως, ο Ρ/Ε που είναι διατεθειµένοι να δεχθούν οι επενδυτές αυξάνεται 

αντίστοιχα, όπως φαίνεται στις πιο κάτω σχέσεις : 

ki – gi = 
Pi

gibiKAMi )1)(1( +−
 .   Επειδή  

EiPPi

KAMi

/

1
= , η προηγούµενη σχέση 

είναι ισοδύναµη µε την ακόλουθη:  ki-gi = 
EiP

gibi

/

)1)(1( +−
. Από τη σχέση αυτή 

προκύπτει η (6), η οποία εκφράζει τον θεωρητικό Ρ/Ε για µια αναπτυσσόµενη 

επιχείρηση που διανέµει µέρος των κερδών της: 

Ρ/Ει = 
giki

gibi

−
+− )1)(1(

     (6) 

 

 

Παράδειγµα προσδιορισµού του θεωρητικού Ρ/Ε µιας επιχείρησης 

 

Οι αναλυτές που ασχολούνται µε την εοιχείρηση Ε6, εξετάζουν τρία σενάρια 

σχετικά µε τη µερισµατική της πολιτική και την µελλοντική πορεία της: 

(α)Μηδενική ανάπτυξη και διανοµή του 100% των κερδών της 

(β) Μηδενική ανάπτυξη και διανοµή του 70% των κερδών της 

(γ)Ετήσια ανάπτυξη 10% και διανοµή του 40% των κερδών της. 

Ποιος είναι ο θεωρητικός Ρ/Ε της Ε6 σε καθεµιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αν η 

ζητούµενη αποδοτικότητα είναι 20%; Επαναλάβατε τους υπολογισµούς της 

περίπτωσης (γ) για εναλλακτικές τιµές του g ίσες µε 0% και -10% και σχολιάστε τα 

αποτελέσµατα. 
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Απάντηση 

(α)Ρ/Ε(Ε6) = 1 / 0,2 = 5 

(β)Ρ/Ε(Ε6) = (1- 0,3) / 0,2 = 3,5 

(γ)Ρ/Ε(Ε6) = [(1-0,3)(1+0,1)] / (0,2 -0,1) = 7,7 

     Ρ/Ε(Ε6) = [(1-0,3)(1+0 )] / (0,2 -0,1) = 7 

     Ρ/Ε(Ε6) = [(1-0,3)(1- 0,1)] / (0,2 + 0,1) = 2,1. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο ζητούµενος Ρ/Ε µικραίνει όταν χειροτερεύουν οι 

προοπτικές της επιχείρησης. Αυτό είναι λογικό, δεδοµένου ότι οι επενδυτές 

αισθάνονται λιγώτερο ασφαλείς και γιαυτό ζητούν αντίστοιχα µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα, προκειµένου να επενδύσουν σε µετοχές τέτοιων επιχειρήσεων. 

 

Παράδειγµα προσδιορισµού θεωρητικού Ρ/Ε 

κ = 20%    KAM = € 3,5     

(a) b=0,    g=0 

(b) b=0,5  g=0 

(γ) b=0,5   g=5% 

 

Λύση 

(a) Ρ/Ε = 1 / 0,2 = 5 

(β) Ρ/Ε = (1-b) / k = (1-0,5) / 0,2 = 2,5 

(γ) Ρ/Ε = [(1-b)(1+g)] / (k-g) = (0,5*1,05) / (0,2-0,05) = 0,525 / 0,15 = 3,5 

 

 

Η Κεφαλαιοποίηση Μερισµάτων 

 

Αξία µετοχής (Vo) = Παρούσα Αξία των µελλοντικών µερισµάτων της 
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(2) ═>  Vo = 
gk

gDo

−
+ )1(  = 

gk

D

−
1                (2’)    

Do= Μερίσµατα σε Τρέχουσες Τιµές 

g   = Προσδοκώµενη Ετήσια Αύξηση των Μερισµάτων 

κ   = Ζητούµενη Αποδοτικότητα 

 
Αν : 
Εο = Κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) 
b = ποσοστό κερδών που παρακρατούνται (αποθεµατικά) 
r = απόδοση παρακρατούµενων κερδών 

Τότε :  g = br   (3)    και    Do = Eo (1- b)     (4) 

Με βάση τις (3) και (4), η (2) µετασχηµατίζεται ως εξής :  
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         (5) 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ εφαρµογής των (2) και (4) 

Do = € 0,35     κ = 20%   g = 6% 

═> Vo = 0,35 (1+0,06) / (0,2 – 0,06) = € 2,65 

Vc = Αξία της επιχείρησης,  Ν = αριθµός µετοχών της επιχείρησης (τα υπόλοιπα σύµβολα όπως  

ορίσθηκαν πιο πάνω) 

Εφαρµογή της Σχέσης  (2΄)  :  Μεταβλητή  =  Ρυθµός Ανάπτυξης (g) 

Α. Αρνητική Συγκυρία => Υψηλές τιµές του k 

Do k g Vs N Vc (εκ. €)  

0,5 20% 0% 2,5 10.000.000 25  

0,5 20% 5% 3,5 10.000.000 35  

0,5 20% 7% 4,1 10.000.000 41,2  

Β. Θετική Συγκυρία => Χαµηλές τιµές του k 

Do k g Vs N Vc (εκ. €)  

0,5 12% 0% 4,2 10.000.000 41,7  

0,5 12% 5% 7,5 10.000.000 75,0  

0,5 12% 7% 10,7 10.000.000 107,0  

 

Εφαρµογή της Σχέσης  (5)  :  Μεταβλητή  = Μερισµατική πολιτική 

Α. Αρνητική Συγκυρία => Υψηλές τιµές του k 

KAM b r Μέρισµα k g Vs 

2 90% 10% 0,2 20% 10% 2,2 

2 60% 10% 0,8 20% 10% 8,8 

2 20% 10% 1,6 20% 10% 17,6 

Β. Θετική Συγκυρία => Χαµηλές τιµές του k 

KAM b r Μέρισµα k g Vs 
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2 90% 10% 0,2 12% 10% 11 

2 60% 10% 0,8 12% 10% 44 

2 20% 10% 1,6 12% 10% 88 
 

Προβλήµατα εφαρµογής της σχέσης (5) : 

Μεταβλητή : r       ( b=50%,  κ = 20%, g=10%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ε r Do br 1-b 1 + br k-br (Ε)(1-b)(1+br) (8)  / (7) 

2 10% 0,4 0,05 50% 1,05 0,15 1,05 7 

2 40% 0,4 0,20 50% 1,20 0,0005 1,20 2399 

2 41% 0,4 0,21 50% 1,21 -0,005 1,21 -241 

2 50% 0,4 0,25 50% 1,25 -0,05 1,25 -25 

2 800% 0,4 4,00 50% 5 -3,8 5 -1,32 

2 3000% 0,4 15,00 50% 16 -14,8 16 -1,08 

2 50000% 0,4 250,00 50% 251 -249,8 251 -1,00 
 

 

Υπολογισµός της αξίας της επιχείρησης όταν είναι περιορισµένος ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης : 
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    (4) 

Όπου Ρ3= η αξία της επιχείρησης στο τέλος της περιόδου 3. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

Do = € 1,2     κ = 25%   g = 8%      P3 = € 180 εκ 

D1 1,30 0,80 1,04 

D2 1,40 0,64 0,90 

D3 1,51 0,51 0,77 

P3 180,00 0,51 92,16 

 Παρούσα Αξία της Επιχείρησης  € 94,87 εκ 
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Τεχνική Ανάλυση ( = Timing ) 
 

Η Τεχνική Ανάλυση έχει ως στόχο να εντοπίσει το σωστό timing της υλοποίησης 

των επενδυτικών επιλογών. 

Στα πλαίσια του στόχου της, προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την επενδυτική 

συµπεριφορά, όπως αυτή αποτυπώνεται στα δεδοµένα των συναλλαγών (τιµές, 

όγκος). 

Η Τεχνική Ανάλυση οικοδοµήθηκε επάνω στη θεωρία του Dow (1900), η οποία 

στηρίζεται στην άποψη ότι οι τιµές ενσωµατώνουν κάθε διαθέσιµη πληροφορία.  

 
  
Βασικοί άξονες της Θεωρίας Dow  
 

Υπάρχουν τρεις τύποι τάσεων της αγοράς : 

• Η Κύρια Τάση 

• Η ∆ευτερεύουσα Ταση 

• Οι Περιστασιακές Τάσεις  

 
 

Οι οπαδοί της Τεχνικής ανάλυσης, πιστεύουν ότι ο όγκος συναλλαγών συσχετίζεται 

θετικά µε τις τιµές. 

Π.χ. σε µια ανοδική κίνηση της αγοράς αναµένονται µεγάλοι όγκοι συναλλαγών και 

το αντίστροφο σε µια πτωτική κίνησή της. 

 

Βασικά εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης είναι τα διαγράµµατα, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να ανιχνευθούν οι τάσεις της αγοράς. 

Τα διαγράµµατα καταρτίζονται µε διάφορες µεθόδους και κατατάσσονται σε 

αντίστοιχες κατηγορίες, όπως π.χ. Line Charts, Point and Figure Charts,  Bar Charts 

κλπ. 

Για την κατάρτιση των διαγραµµάτων χρησιµοποιούνται κινητοί µέσοι και άλλες 

µεθοδολογίες µετατροπής των τρεχουσών τιµών.  

Υπάρχουν σε χρήση πάνω από 1.000 διαφορετικές µέθοδοι απεικόνισης των τιµών 

και ερµηνείας των διαγραµµάτων. 

Εκτός από τις τάσεις, εντοπίζονται και άλλοι ειδικοί σχηµατισµοί, όπως π.χ. 

«Κεφάλι και ώµοι». 
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3. Οι Προνοµιούνες Μετοχές 

Οι µετοχές αυτής της κατηγορίας έχουν κάποια επιπλέον δικαιώµατα σε σχέση µε 

τις κοινές, συµβαίνει όµως αρκετές φορές να στερούνται το δικαίωµα ψήφου.  

Τα πιο συνηθισµένα προνόµια που τους παραχωρούνται είναι τα εξής5: 

 

• Κατά προτεραιότητα συµµετοχή στη διανοµή κερδών (π.χ., αν τα κέρδη είναι 

περιορισµένα, οι προνοµιούχες µετοχές θα εισπράξουν µέρισµα, όχι όµως 

απαραίτητα και οι κοινές)6 

 

• Καταβολή αναδροµικού µερίσµατος, στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν 

είχε τη δυνατότητα να καταβάλλει το συµφωνηµένο µέρισµα σε 

προηγούµενες χρήσεις 

 

• Κατά προτεραιότητα καταβολή ενός ποσού (π.χ. ίσου µε την ονοµαστική 

αξία της µετοχής) από το πλεόνασµα της εκκαθάρισης της επιχείρησης 

 

• Είσπραξη τόκου (συνήθως ορίζεται ως ποσοστό επί της ονοµαστικής αξίας 

της προνοµιούχου µετοχής) σε  περίπτωση ανυπαρξίας κερδών 

 

• Απόληψη σταθερού και ποσοτικά προσδιορισµένου µερίσµατος για µια 

σειρά χρήσεων (π.χ. οι προνοµιούχες µετοχές της  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΕΚ) είχαν δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος  190 δρχ 

για τις χρήσεις 1998-2000) 

 

Από την άποψη του επενδυτή οι προνοµιούχες µετοχές είναι περισσότερο ασφαλείς 

από τις κοινές και πιο ριψοκίνδυνες από τις οµολογίες, δεδοµένου ότι ακολουθούν 

τις τελευταίες τόσο κατά την είσπραξη µερίσµατος (τόκου) όσο και κατά την 

είσπραξη του κεφαλαίου σε περίπτωση εκκαθάρισης της επιχείρησης. Λογικά, 

λοιπόν, προτιµώνται από αυτές µόνο αν υπάρχει προσδοκία ότι θα εξασφαλίσουν 

σχετικά υψηλότερο εισόδηµα ή αν τα επιπλέον δικαιώµατα που παρέχουν 

                                                
5 Προφανώς, δεν υπάρχει ενιαίο θεσµικό πλαίσιο σε παγκόσµια βάση ως προς τις προνοµιούχες µετοχές, γι’ 
αυτό τα αναφερόµενα πιο πάνω προνόµια είναι βέβαιο ότι διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

6 Στην Ελλάδα µοιράζεται, υποχρεωτικά, το 35% των κερδών (µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού) σε 
όλες τις µετοχές. 
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αντισταθµίζουν τον επιπλέον κίνδυνο (π.χ. δικαίωµα µετατροπής σε κοινές µετοχές). 

Από την άλλη πλευρά, οι προνοµιούχες µετοχές είναι ασφαλέστερες από τις κοινές 

αφού προηγούνται κατά τη διανοµή του µερίσµατος και του προϊόντος της 

εκκαθάρισης, στερούνται, όµως, της προοπτικής µεγάλων αποδόσεων που 

διατηρούν οι κοινές µετοχές. 

 

Από την άποψη της επιχείρησης, οι προνοµιούχες µετοχές έχουν το πλεονέκτηµα 

ότι δεν απαιτούν επιστροφή του κεφαλαίου που εισπράχθηκε από την πώλησή τους, 

ούτε προκαλούν τη χρεωκοπία της εταιρίας στην περίπτωση που η τελευταία δεν 

µπορεί να καταβάλλει το συµφωνηµένο µέρισµα (απλά, θα καταβληθεί αναδροµικό 

µέρισµα όταν θα υπάρχουν κέρδη ή θα δοθεί δικαίωµα ψήφου κ.λ.π.).  

Η ευχέρεια αυτή δεν υπάρχει στην περίπτωση των οµολογιών και γενικά των 

δανείων. Από την άλλη πλευρά, τα καταβαλλόµενα ποσά στις προνοµιούχες 

µετοχές, παρά το γεγονός ότι αποτελούν de facto τόκους, αντιµετωπίζονται 

φορολογικά ως µερίσµατα. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει το δικαίωµα έκπτωσής τους 

κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατός της, κάτι που συµβαίνει µε 

τους τόκους των οµολογιών. 

 

Αξιολόγηση Προνοµιούχων µετοχών 

Οι προνοµιούχες µετοχές µε σταθερό µέρισµα (D), αξιολογούνται ως διηνεκείς 
οµολογίες: 
  
Vo = D / k 
 
K=Συντελεστής προεξόφλησης 
 
Αν η προνοµιούχος µετοχή δικαιούται κάποιο σταθερό µέρισµα και επιπλέον 
συµµετέχει µε κάποιο τρόπο στα κέρδη : 
 
Vo = D / k + E(R) / k = [D+ E(R)]/k 
 
Ε(R) = Προδοκώµενες µέσες ετήσιες εισροές ετησίως   
 
Αν εκτιµάται ότι οι πρόσθετες εισροές από συµµετοχή στα κέρδη θα αυξάνονται ή 
θα µειώνονται µε κάποιο σταθερό ρυθµό, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες 
µεθοδολογίες των κοινών µετοχών. 
 
Γενικά : 
Οι προνοµιούχες µετοχές αξιολογούνται κατά ένα µέρος ως µετοχές και κατά ένα 
µέρος ως οµολογίες. 
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4. Οι Τίτλοι προσδιορισµένου εισοδήµατος 
 
Ως τίτλοι προσδιορισµένου εισοδήµατος (ευρύτερα γνωστοί ως «τίτλοι σταθερού 

εισοδήµατος») νοούνται εκείνοι που αποδίδουν στους κατόχους τους εισόδηµα, µε 

µορφή τόκου, ο οποίος προσδιορίζεται µε βάση κάποιο προσυµφωνηµένο επιτόκιο, το 

οποίο µπορεί να είναι σταθερό για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του τίτλου ή να 

προσδιορίζεται µε βάση κάποιον δείκτη αναφοράς. Π.χ. το επιτόκιο συχνά ορίζεται 

ως euribor + α% ,  όπου α% = κάποιο ποσοστό το οποίο συνήθως κυµαίνεται από 

0,5% έως 2%. 

 

Οι βασικότερες µορφές τίτλων αυτής της κατηγορίας είναι οι εξής: 
 
- Οµόλογα   

- Έντοκα γραµµάτια  

- Οµολογίες  

   

 Η αξιολόγηση των τίτλων σταθερού εισοδήµατος είναι απλή δεδοµένου ότι είναι µε 

κάποια προσέγγιση προσδιορισµένες οι εισροές και εκροές του επενδυτή που 

προκαλούνται από επενδύσεις σε αυτά. 

 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει στις επενδύσεις σε τίτλους προσδιορισµένου 

εισοδήµατος είναι ο κίνδυνος χρεοκοπίας του εκδότη τους. 

 

 
Αλλοι κίνδυνοι: 
 

- Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 
 

- Κίνδυνος Επιτοκίων 
 

- Πληθωρισµός 
 

Τα κρατικά οµόλογα  των χωρών που διαθέτουν ισχυρή οικονοµία  και σκληρό 

νόµισµα - ιδιαίτερα τα βραχυπρόθεσµα-  δεν διατρέχουν τους πιο πάνω κινδύνους, 

γιαυτό θεωρούνται επενδύσεις µηδενικού κινδύνου. 

Τα οµόλογα αυτά, είναι συνήθως µεσοπρόθεσµης διάρκειας και στοχεύουν στην 

κάλυψη ταµειακών ελλειµµάτων του δηµόσιου τοµέα, ή στη συγκέντρωση 

χρηµάτων για ορισµένους σκοπούς, όπως π.χ. η χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας. 

Πωλούνται συνήθως µέσω τραπεζών οι οποίες και αναλαµβάνουν (έναντι 
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προµήθειας) τη διαχείρισή τους. Όταν λειτουργεί δευτερογενής αγορά τίτλων µε 

ικανοποιητικό όγκο συναλλαγών, ο επενδυτής εξασφαλίζει ρευστότητα, η οποία 

περιορίζει τους κινδύνους που πηγάζουν από τις µεταβολές των επιτοκίων. 

 

Έντοκα Γραµµάτια 

Τα έντοκα γραµµάτια είναι τίτλοι µικρής, συνήθως, διάρκειας. Ο επενδυτής 

καταβάλλει κατά την αγορά τους ένα ποσό που υπολείπεται της ονοµαστικής τους 

αξίας (τιµή έκδοσης) ενώ εισπράττει (µετά τη λήξη της συγκεκριµένης περιόδου) 

ακέραιη την ονοµαστική αξία.    

Ο προσδιορισµός της τιµής έκδοσης γίνεται µε εσωτερική υφαίρεση, ως εξής:  

• Προσδιορίζεται το ετήσιο επιτόκιο δανεισµού και ανάγεται σε επιτόκιο της 

περιόδου δανεισµού. 

• Προεξοφλείται η ονοµαστική αξία του εντόκου γραµµατίου, µε συντελεστή 

προεξόφλησης το πιο πάνω επιτόκιο της περιόδου δανεισµού. 

 

 

Παράδειγµα: 

Έστω ετήσιο επιτόκιο δανεισµού 4%, διάρκεια εντόκου γραµµατίου 3 µήνες και 

ονοµαστική αξία 1.000 euro.  Το επιτόκιο για το τρίµηνο είναι 4% : 4 = 1%, άρα η 

τιµή έκδοσης είναι 1.000 : 1,01 = 990,099 euro. Πραγµατικά, ο τόκος των 990,099 

euro για 3 µήνες µε 4% είναι 9,901  euro (990,099 x 0,04 : 4). Έτσι, τόκος και  τιµή 

έκδοσης ανέρχονται σε  1.000 euro (990,099 + 9,901 = 1.000 euro. 

  

Οµολογίες 

Η οµολογία είναι τίτλος δανεισµού µε δεδοµένους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στο 

“σώµα”7 του τίτλου.  

Ο εκδότης των οµολογιών αναλαµβάνει την ευθύνη επιστροφής του κεφαλαίου που 

δανείστηκε και καταβολής των συµφωνηµένων τόκων, σε συγκεκριµένες χρονικές 

στιγµές. Ο τόκος προσδιορίζεται µε βάση το επιτόκιο της έκδοσης, το οποίο µπορεί 

να είναι σταθερό ή µεταβλητό. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτό προσδιορίζεται σε 

σχέση µε κάποιο δείκτη αναφοράς (π.χ. Euribor + 1%). 

                                                
7 Συνηθέστερη είναι η άυλη µορφή τίτλων.  
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Οι οµολογίες εκδίδονται ονοµαστικές ή ανώνυµες και φέρουν ειδικές αποδείξεις8, τα 

τοκοµερίδια. Κάθε απόδειξη χρησιµοποιείται για την είσπραξη του δεδουλευµένου 

τόκου µιας περιόδου. Ένας τίτλος µπορεί να είναι απλός, οπότε αντιπροσωπεύει µια 

οµολογία ή πολλαπλός, οπότε είναι ισοδύναµος µε περισσότερες οµολογίες 

(αντίστοιχο είναι και το ύψος των τόκων των συνηµµένων τοκοµεριδίων).  

Η επιστροφή του κεφαλαίου που δανείζεται ο εκδότης οµολογιών γίνεται εφάπαξ 

στο τέλος της δαµειστικής περιόδου ή µε περιοδικές κληρώσεις ή µε σταδιακή 

απόσυρση οµολογιών (π.χ. εξαγορά µέρους των κυκλοφορούντων οµολογιών 

απευθείας από τους οµολογιούχους - συνήθως καταβάλλεται κάποιο πριµ) ή µε 

πρόωρη απόσυρση των οµολογιών (callable issues).  

Οι οµολογίες διακινούνται µέσω τραπεζών, από το χρηµατιστήριο ή και άµεσα από 

τον εκδότη. 

Ο κοµιστής οµολογιών προσδοκά την αποκόµιση κερδών από δύο πηγές, τον τόκο 

και τη θετική µεταβολή (=αύξηση) της τιµής τους. Η τελευταία µπορεί να προκύψει 

σε περιπτώσεις όπου προσδοκόνται επίπεδα επιτοκίων δανεισµού κατώτερα εκείνου 

που προσφέρει το συγκεκριµένο οµολογιακό δάνειο.  

Για παράδειγµα αν το επιτόκιο οµολογιών ονοµαστικής αξίας €1.000 είναι 6% και 

προσδοκάται ότι τα επιτόκια δανεισµού αντίστοιχης διάρκειας και κινδύνου θα 

διαµορφωθούν σε 5%, τότε οι οµολογίες αυτές θα ζητούνται σε τιµές ανώτερες των 

€1.000, διότι για αποκόµιση ισόποσου εισοδήµατος (6% x €1.000 = €60) θα 

απαιτείται υψηλότερη επένδυση (€60 : 5% = €1.200). 

Ένα δεύτερο στοιχείο που προσδιορίζει την επιθυµητότητα των οµολογιών είναι ο 

κίνδυνος µη ανταπόκρισης του εκδότη στις υποχρεώσεις του για την καταβολή των 

προβλεπόµενων τόκων και την αποπληρωµή του κεφαλαίου. Για παράδειγµα, οι 

κρατικές οµολογίες είναι οι σχετικά ασφαλέστερες ενώ  οι οµολογίες ιδιωτικών 

επιχειρήσεων οι πιο ριψοκίνδυνες. Ακριβώς λόγω της κλιµάκωσης αυτής, οι 

οµολογίες κατατάσσονται, από πλευράς έκτασης κινδύνου, σε κατηγορίες 

ισοδύναµου κινδύνου (risk classes).  

Είναι φανερό ότι, όσο πιο ασφαλής θεωρείται µια οµολογία, τόσο περιορίζεται η 

ζητούµενη από τους επενδυτές αποδοτικότητά της. Το αντίστροφο, βέβαια, ισχύει 

για τις οµολογίες σχετικά υψηλού κινδύνου.  

                                                
8 Όταν οι τίτλοι είναι άυλοι, οι αποδείξεις αυτές είναι επίσης άυλες. 
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Για τη διασφάλιση των επενδυτών και εποµένως για τον περιορισµό του κόστους 

των οµολογιακών δανείων, αυτά καλύπτονται πολλές φορές µε υποθήκες ή 

εκδίδονται µε ρήτρα κάποιου ισχυρού νοµίσµατος (π.χ. δολαρίου). 

Τέλος, για την προσέλκυση των αποταµιευτών, οι οµολογίες συνοδεύονται από 

διάφορα προνόµια, όπως η δυνατότητα µετατροπής τους σε µετοχές (υπό όρους), η 

εξόφλησή τους πάνω από την ονοµαστική αξία τους, η συµµετοχή τους σε 

λαχειοφόρες κληρώσεις κλπ. 

 

Η ∆ευτερογενής αγορά οµολογιών 

Η διαπραγµάτευση των οµολογιακών τίτλων πραγµατοποιείται τόσο εντός όσο και 

εκτός της χρηµατιστηριακής αγοράς. Στην Ελλάδα, ο κύριος όγκος συναλλαγών για 

τίτλους αυτής της κατηγορίας πραγµατοποιείται εκτός κύκλου, µε αποτέλεσµα να µη 

λειτουργούν άµεσα και αποτελεσµατικά οι µηχανισµοί προσαρµογής των τιµών και 

να δηµιουργούνται µε τον τρόπο αυτό ευκαιρίες για αξιόλογα κέρδη ή κίνδυνοι 

αντίστοιχων απωλειών. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, η 

δευτερογενής αγορά οµολόγων έχει αξιόλογο µέγεθος και βάθος. Παρόλα αυτά, ένα 

σηµαντικό µέρος των συναλλαγών επί οµολογιών παραµένει και εκει εκτός 

χρηµατιστηρίου (π.χ. ΗΠΑ).  

Η βασική πληροφόρηση που παρέχεται για τα  δεδοµένα διαπραγµάτευσης µιας 

οµολογίας, είναι συναφής µε εκείνη που αφορά τη διαπραγµάτευση των µετοχών. 

Ειδικότερα, αναφέρεται η τιµή κλεισίµατος, η µέγιστη, η ελάχιστη τιµή της ηµέρας 

και ο όγκος των συναλλαγών.  Τα στοιχεία αυτά συνοδεύονται συνήθως από την 

τρέχουσα αποδοτικότητα της οµολογίας και, βέβαια, τα δεδοµένα της έκδοσης (π.χ.  

“∆ΗΜΟΣΙΟΥ,  6%, λήξη 2015”). 

Η αναφορά στις τιµές γίνεται και σε εκατοστιαία βάση. Ο τρόπος αυτός είναι 

συνηθισµένος στις ΗΠΑ. 
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Παράδειγµα: 

Είδος 

οµολογίας 

Τρέχουσα 

αποδοτικότητα 

Όγκος 

συναλλαγών 

Μέγιστη 

τιµή 

Ελάχιστη 

τιµή 

Τιµή 

κλεισίµατος 

 

ΑΤC 5s 19
(*)

 

 

8,47% 

 

 

276 

 

83 

 

82
3/8

 

 

 

82
5/8

 

  

Επειδή η ονοµαστική αξία είναι συνήθως $1.000, το στοιχείο αυτό παραλείπεται ως 

αυτονόητο. Η οµολογία του πιο πάνω παραδείγµατος  αποφέρει ετήσιο τόκο $1.000 Χ 

7% = $70.   Η εκατοστιαία βάση στην οποία αναφέρονται οι τιµές εξυπηρετεί την 

άµεση αντίληψη της σχέσης µεταξύ τρέχουσας και ονοµαστικής τιµής. Στο 

παράδειγµα, η ένδειξη 83 σηµαίνει 83% της ονοµαστικής αξίας ή $830. Ανάλογη 

είναι η έννοια των ενδείξεων 823/8  και   825/8.     

 

Εκτίµηση της αξίας και της αποδοτικότητας µιας οµολογίας 

Η αξία µιας οµολογίας είναι ίση µε την παρούσα αξία των εισροών που αυτή 

εξασφαλίζει στον κοµιστή της, ήτοι των περιοδικών τόκων και της ονοµαστικής αξίας 

της στη λήξη της δανειστικής περιόδου :  

 

           T1               T2                            Tn + OA         

Pt = --------- + ----------- + ...........  +  -------------                (α) 

         (1+r)         (1+r)
2
                           (1+r)

n          
 

  

Όπου: 

Pt = Η παρούσα αξία της οµολογίας = η τρέχουσα τιµή της 

Τ1,Τ2 κλπ  = Ο ετήσιος τόκος των περιόδων 1,2,....κλπ αντίστοιχα 

r = Ο συντελεστής προεξόφλησης των χρηµατικών ροών 

ΟΑ = Η ονοµαστική αξία της οµολογίας. 

  

Είναι προφανές ότι, για οµολογίες σταθερού επιτοκίου, θα ισχύει Τ1 =Τ2 =......Τn  . 

Στην περίπτωση αυτή, η πιο πάνω σχέση εκφράζεται και ως εξής: 

                                                
(*) ATC 5s19 = Οµολογίες που εκδόθηκαν απο την ΑΤC,µε ονοµαστικό επιτόκιο 5% και λήγουν το 
2019  
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        n       T              OA 

Pt = Σ  ---------  +  ----------                  (β) 

       
 t=1

   (1+r)
t             

(1+r)
n 

 

 

Όταν χρησιµοποιούνται πίνακες για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας, η (β) 

µπορεί να εκφραστεί πρακτικότερα ως εξής: 

 

 Pt = Τ Χ  ΠΑ (ράντας 1, r, n) + ΟΑ Χ ΠΑ (1, r,n)           (γ) 

 

Όπου: 

ΠΑ(ράντα 1,r,n) = Παρούσα αξία µιας χρηµατικής ροής η οποία περιλαµβάνει την 

είσπραξη 1 ευρώ/έτος, επί n  χρόνια, µε συντελεστή προεξόφλησης  r . 

ΠΑ(1,r,n) = Παρούσα αξία 1 ευρώ, το οποίο θα εισπραχθεί µετά  n περιόδους, 

προεξοφληµένο µε συντελεστή προεξόφλησης r. 

 

Όταν ο τόκος καταβάλλεται κατά εξάµηνο, ισχύουν οι πιο κάτω σχέσεις:  

 

       2n       T/2                  OA 

Pt = Σ  -------------  +  -------------                  (δ) 

       t=1   (1 + r/2)t             (1 + r/2)2n  

            

και 

 

Pt = Τ/2  Χ  ΠΑ (ράντας 1, r/2, 2n) + ΟΑ Χ ΠΑ (1, r/2, 2n)           (ε) 

 

Γενικότερα, αν f είναι ο αριθµός καταβολών εντός κάθε έτους, η σχέση (δ) 

µετατρέπεται ως εξής : 

 

       fn       T/f                  OA 

Pt = Σ  -------------  +  -------------                  (δ’) 

       t=1   (1 + r/f)ft             (1 + r/f)fn  

 

Π.χ., για µηνιαίες καταβολές τόκων, θα ισχύει : 
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     12n       T/12                 OA 

Pt = Σ  -------------  +  -------------                  (δ’) 

       t=1   (1 + r/12)12t             (1 + r/12)12n  

 

Είναι προφανές ότι, ανεξάρτητα µε τη συχνότητα της καταβολής των τόκων (π.χ. 

ετησίως, κάθε εξάµηνο κλπ), αν ο συντελεστής προεξόφλησης ισούται µε το 

ονοµαστικό επιτόκιο της έκδοσης, τότε η παρούσα αξία της οµολογίας δεν διαφέρει 

από την ονοµαστικήτης αξία. 

 

Αντίστοιχα θα ισχύουν τα ξής :  

*Αν ο συντελεστής προεξόφλησης είναι µεγαλύτερος από το ονοµαστικό επιτόκιο, η 
τρέχουσα αξία της οµολογίας θα υπολείπεται της ονοµαστικής της αξίας (=η 
οµολογία πωλείται σε discount). 
 
*Αν ο συντελεστής προεξόφλησης είναι µικρότερος από το ονοµαστικό επιτόκιο, η 
τρέχουσα αξία είναι µεγαλύτερη της ονοµαστικής  (=η οµολογία πωλείται σε 
premium). 
 

Τρέχουσα αποδοτικότητα οµολογίας 

Η τρέχουσα αποδοτικότητα (ΤΑ) µιας οµολογίας εκφράζει το εισόδηµα που 

αναµένεται να αποκοµίσει ο οµολογιούχος, εκφρασµένο ως ποσοστό του 

επενδεδυµένου κεφαλαίου του, µέχρι τη λήξη της δανειστικής περιόδου και δίνεται 

απο την πιο κάτω σχέση: 

                Τ 

ΤΑt = -------------                 (ε)      Όπου Tt=η τιµή της οµολογίας κατά τη χρονική στιγµή t. 

                Τt                                                                            

 

Για παράδειγµα, η τρέχουσα αποδοτικότητα της οµολογίας  ΑΤC  που 

περιλαµβάνεται στον προηγούµενο πίνακα, εκτιµάται σε 6,05% ως εξής: 

 

              1000 X 5%               50    

ΤAt = ------------------ = ---------------  =  6,05% 

                   825/8                           826,25   
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Σχετικά µε την τρέχουσα αποδοτικότητα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και δεν 

λαµβάνει υπόψη τις µεταβολές της τιµής της οµολογίας, αποτελεί µια πρακτική 

ένδειξη της αποδοτικότητάς της, που γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους απλούς 

επενδυτές. 

 

Αποδοτικότητα στη λήξη της περιόδου (Yield to Maturity) 

Ένα από τα περισσότερο χρησιµοποιούµενα µέτρα µέτρησης της αποδοτικότητας 

µιας οµολογίας είναι η ‘ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ’ (r), η οποία 

εκφράζει τη µέση αποδοτικότητα της οµολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

επενδυτής θα την κρατήσει µέχρι τη λήξη της. Το µέτρο αυτό λαµβάνει υπόψη τις 

εισροές από τόκους αλλά και από την είσπραξη της ονοµαστικής αξίας της 

οµολογίας. Έτσι, αν π.χ. µια οµολογία έχει τρέχουσα τιµή κατώτερη από την 

ονοµαστική της, τότε η εκτιµώµενη αποδοτικότητα στη λήξη της θα είναι υψηλότερη 

από την τρέχουσα αποδοτικότητα της, διότι  όσο πλησιάζει η λήξη τόσο η τρέχουσα 

τιµή της τείνει στην ονοµαστική αξία της. 

 
Ο προσδιορισµός της r επιτυγχάνεται µε τρεις βασικούς εναλλακτικούς τρόπους: 
 
α) Με τη µέθοδο της δοκιµής και λάθους 
 
β) Με την εκτίµηση µιας περίπου τιµής του 
 
γ) Με τη χρήση ειδικών πινάκων. 
 
 
Μέθοδος  δοκιµής και λάθους 
∆οκιµάζονται διάφοροι συντελεστές, µέχρι να βρεθεί εκείνος που εξισώνει τις 

εισροές (τόκοι και ονοµαστική αξία) µε την τρέχουσα τιµή της. Για παράδειγµα, αν 

δοκιµαστεί ο συντελεστής 10% και το αποτέλεσµα είναι αρνητικό (= τρέχουσα τιµή > 

παρούσα αξία εισροών), θα δοκιµασθεί ένας συντελεστής µεγαλύτερος του 10%  (π.χ. 

11%) κλπ. 
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Η κατα προσέγγιση εκτίµηση της r πραγµατοποιείται µε βάση την πιο κάτω σχέση: 

 

                Ετήσιος τόκος + Μέσο ετήσιο κεφαλαιακό κέρδος (ζηµία) 

r = -------------------------------------------------------------------------------       ή   

                                 Μέση τιµή της οµολογίας 

 

                                                     

                     ΟΑ - Τt 

          Τ + ------------------ 

                          n 

   r = -----------------------------              (στ) 

 

                                                                 OA + Tt 

                        -------------- 

                            2 

Όπου: 

Τ= ετήσιος τόκος, ΟΑ=ονοµαστική αξία οµολογίας, Τt=τρέχουσα τιµή οµολογίας, 

n=αποµενοντα έτη µέχρι τη λήξη. 

 

Η εκτίµηση του r πραγµατοποιείται επίσης µε τη χρήση ειδικών πινάκων, από τους 

οποίους προκύπτει άµεσα η τιµή του, µε βάση το επιτόκιο, τη διάρκεια και την 

τρέχουσα τιµή της οµολογίας. Η τελευταία εκφράζεται σε εκατοστιαίες µονάδες: 

 

  Πίνακας µε τιµές του r για ονοµαστικό επιτόκιο 10% 
Τρέχουσα τιµή, 
εκφρασµένη % επί 
της ονοµαστικής 
αξίας 

 
r (%) για επιµέρους διάρκειες του οµολογιακού δανείου 
(αποµένοντα έτη µέχρι τη λήξη) 

 9
1/2

 10 10
1/2

 11 11
1/2

 12 12
1/2

 13 

................         

90 11,78 11,72 11,68 11,63 11,60 11,56 11,53 11,50 

90
1/2

 11,68 11,63 11,59 11,55 11,51 11,48 11,45 11,42 

91 11,59 11,54 11,50 11,46 11,43 11,39 11,37 11,34 

91
1/2

 11,49 11,45 11,41 11,37 11,34 11,31 11,29 11,26 

92 11,40 11,36 11,32 11,29 11,26 11,23 11,20 11,18 
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Η δοµή των επιτοκίων των οµολογιών 

Η εµπειρική έρευνα έχει δείξει ότι η σχέση µεταξύ του επιπέδου των αποδόσεων των 

οµολογιών και της διάρκειας τους εκφράζεται µε µία από τις πιο κάτω καµπύλες: 

 

 

Η ανερχόµενη καµπύλη εισηγείται µια θετική σχέση µεταξύ διάρκειας και r, και 

θεωρείται ότι εκφράζει πιο πολύ την πραγµατικότητα.  

Η φθίνουσα καµπύλη εκφράζει ακριβώς το αντίστροφο, δείχνοντας ότι η διάρκεια 

όχι µόνο δεν αποτελεί στοιχείο κινδύνου αλλά συνδέεται αρνητικά µε αυτόν. 

Η επίπεδη καµπύλη υπαινίσσεται ότι διάρκεια και αποδοτικότητα δεν παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε συσχέτιση.  

Η Μικτή καµπύλη  εισηγείται ότι η διάρκεια συνδέεται θετικά µε τις αποδόσεις 

βραχυπρόθεσµα, ενώ µακροπρόθεσµα η σχέση αυτή αντιστρέφεται. 

 

Για να εξηγηθούν οι πιο πάνω εµπειρικές µορφές καµπύλων, αναπτύχθηκαν διάφορες 

θεωρίες, επικρατέστερες των οποίων είναι οι ακόλουθες τρεις : 
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(α) Θεωρία των προσδοκιών (Expectations Theory) 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η κλίση της καµπύλης εξαρτάται από τίς προσδοκίες 

των επενδυτών για το µελλοντικό επίπεδο των επιτοκίων. Έτσι, αν αναµένεται 

αύξησή τους, η καµπύλη θα έχει ανοδική κλίση ενώ το αντίστροφο θα συµβαίνει αν 

αναµένεται πτώση τους.  

 

(β) Θεωρία της ρευστότητας (Liquidity Premium Theory) 

Η θεωρία της ρευστότητας εισηγείται ότι οι επενδυτές επιθυµούν να έχουν σηµαντική 

ρευστότητα, γι' αυτό δεν κρατούν τίτλους µακράς διάρκειας παρά µόνο αν 

απολαµβάνουν κάποια επιπλέον απόδοση (πριµ ρευστότητας). Η θεωρία αυτή εξηγεί  

κατά βάση τη µορφή της  ανοδικής καµπύλης. 

 

(γ) Θεωρία της τµηµατοποίησης της Αγοράς (Segmentation Theory) 

H θεωρία αυτή στηρίζεται στην άποψη ότι  οι οµολογίες βραχείας διάρκειας δεν 

αποτελούν τέλεια υποκατάστατα των οµολογιών µακράς διάρκειας. Ειδικότερα, 

θεωρεί ότι ένα µέρος των επενδυτών προτιµά κατά βάση οµολογίες που λήγουν µετά 

από σχετικά µεγάλα χρονικά διαστήµατα (π.χ. θεσµικοί επενδυτές), ενώ µια άλλη 

κατηγορία επιθυµεί να επενδύει σε βραχυπρόθεσµους τίτλους για λόγους 

ρευστότητας (κατά βάση ιδιώτες). Αντίστοιχα, υπάρχουν ενδιαφερόµενοι για 

ενδιάµεσες λήξεις, όπως π.χ. οι εµπορικές τράπεζες. 

Εποµένως, σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, υπάρχουν ξεχωριστές συνθήκες προσφοράς 

και ζήτησης τίτλων για ξεχωριστές διάρκειες. Οι συνθήκες αυτές διαµορφώνουν τα 

αντίστοιχα τµήµατα της καµπύλης αποδόσεων.   

 

Εκτίµηση του κινδύνου των οµολογιών 

Ο κίνδυνος απωλειών που αντιµετωπίζει οποίος επενδύει σε οµολογίες, προέρχεται 

από τις µεταβολές των εξής βασικών παραµέτρων: 

*Επιτοκίων (όταν τα τρέχοντα επιτόκια είναι ανώτερα του ονοµαστικού επιτοκίου) 

*Φερεγγυότητας  ( όταν αυξάνεται ο κίνδυνος µη ανταπόκρισης του εκδότη στις 

υποχρεώσεις του για καταβολή των τόκων και  αποπληρωµή του κεφαλαίου) 

*Συναλλαγµατικών ισοτιµιών, προκειµένου για οµολογίες που έχουν εκδοθεί σε 

διαφορετικό από το εγχώριο νόµισµα ή µε ρήτρα ξένου νοµίσµατος. 
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Για καθεµία από τις πιο πάνω κατηγορίες κινδύνου έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικές 

µεθοδολογίες τόσο για τη µέτρηση όσο και για τη διαχείρισή τους, οι οποίες δεν θα 

αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης. Μια έµµεση µέθοδος µέτρησης 

του κινδύνου των επενδύσεων σε οµολογίες είναι η duration, που εκφράζει τη 

µεταβλητότητα των τιµών µιας οµολογίας σε όρους διάρκειας. 
 

Όταν ο επενδυτής επιθυµεί να διασφαλίσει ένα ποσοστό απόδοσης το οποίο είναι 

εφικτό µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα, µπορεί να το επιτύχει σε σηµαντικό βαθµό 

µέσω της συγκρότησης χαρτοφυλακίου µε duration ίση προς το διάστηµα για το 

οποίο επιθυµεί  να διασφαλίσει  την απόδοση αυτή (Immunization). 
  

Το θέµα του κινδύνου των επενδύσεων σε οµολογίες αντιµετωπίζεται κατά κύριο 

λόγο µε την κατάταξη των αντίστοιχων τίτλων σε τάξεις κινδύνου. Η διαδικασία 

αυτής της ταξινόµησης είναι γνωστή ως rating και αναλαµβάνεται συνήθως από 

εξειδικευµένες επιχειρήσεις συµβούλων, όπως π.χ. οι Standard and Poor’s, η εταιρία 

Moody’s  Investors Service κλπ . 
 

Παραδείγµατα των χρησιµοποιούµενων ταξινοµήσεων (kai ant;istoixvn symb;olvn) 

από τις προαναφερθείσες εταιρίες αναφέρονται στον επόµενο πίνακα : 

 

Moody’s 

Rating 

 

 

S and P’s 

Rating 

 

 

Είδος τίτλων που περιλαµβάνεται σε κάθε κατηγορία 

τίτλων 

 

Aaa ΑΑΑ Οι καλύτεροι τίτλοι 

Aa ΑΑ Τίτλοι υψηλής ποιότητας αλλά όχι οι καλύτεροι 

A Α Τίτλοι που ανήκουν στην κατηγορία µεσαίας προς 

υψηλή ποιότητας 

Baa ΒΒΒ Τίτλοι µεσαίου κινδύνου 

Ba ΒΒ Τίτλοι χαρακτηριζόµενοι απο υψηλές διακυµάνσεις 

B Β Χαµηλής ποιότητας τίτλοι 

Caa CCC-C Τίτλοι µε αξιοσηµείωτο κίνδυνο απωλειών απο τόκους 

και κεφάλαιο 

Ca C Τίτλοι  µε µεγάλο κίνδυνο απωλειών 

C DDD-D Τίτλοι µε σχεδόν βέβαιη αποτυχία 
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Γενικότερα, η αξιολόγηση της ποιότητας των οµολογιών περιλαµβάνει τέσσερα 

κυρίως στάδια: 

1. Ανάλυση των δεδοµένων της εκδότριας επιχείρησης, του κλάδου στον οποίο 

αυτή εντάσσεται και της οικονοµίας στα πλαίσια της οποίας λειτουργεί. 

2. Αξιολόγηση της ποιότητας του management της επιχείρησης. 

3. Αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων της εκδότριας επιχείρησης. 

4. Αξιολόγηση της εξασφάλισης των οµολογιούχων µε εµπράγµατες κλπ 

εξασφαλίσεις. 

 

Ανάλυση των δεδοµένων της εκδότριας επιχείρησης και του αντίστοιχου κλάδου 

Kατά την ανάλυση αυτή εξετάζονται παράγοντες  όπως : 

*Το µέγεθος της επιχείρησης 

*Η ωριµότητα της 

*Η σύνθεση των προϊόντων της (διαθέτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων που της 

επιτρέπει να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στην αντίστοιχη ζήτηση;) 

*Η συγκριτική θέση της στον κλάδο (υπερέχει των ανταγωνιστών της; κλπ) 

*Η σηµαντικότητα του κλάδου  

*Ο προβλεπόµενος ρυθµός ανάπτυξης της επιχείρησης και του κλάδου 

*Τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης 

*Οι νέες δραστηριότητες που  ενδεχόµενα σχεδιάζει να αναλάβει η επιχείρηση 

*Το πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης της  

*Το επίπεδο των κερδών της 

*Η ευαισθησία των κερδών της επιχείρησης Στις διακυµάνσεις της Αγοράς. 

 

Ιδιαίτερη έµφαση, πάντως, δίνεται sτις σχέσεις κερδών και τόκων. Στα πλαίσια αυτά, 

εξετάζονται εξειδικευµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, όπως π.χ. οι εξής :   

 

                                               Κέρδη προ φόρων + Τόκοι 

∆είκτης κάλυψης τόκων = --------------------------------------- 

                                                               Τόκοι 
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           Κέρδη προ                     Μισθώµατα    

∆είκτης κάλυψης                    φόρων       +  Τόκοι    + Leasing  

χρηµατοοικονοµικών    =  ------------------------------------------------- 

δαπανών                                    Τόκοι + Μισθώµατα Leasing 

 

 

Αξιολόγηση της ποιότητας του management της επιχείρησης 

Εξετάζονται κατά βάση: 

-Ποιοι είναι οι στόχοι του management και πώς σχεδιάζει να τους επιτύχει; 

-Ποια είναι η χρηµατοδοτική πολιτική και οι λειτουργικές επιλογές του management; 

-Σε ποιο βαθµό έχει επιτύχει το management  στις µέχρι σήµερα επιλογές του; 

 

Ένας τρόπος αξιολόγησης των επιλογών του management θα ήταν η µέτρηση των 

επιδόσεων της επιχείρησης για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα, το οποίο να 

περιλαµβάνει περιόδους ύφεσης και περιόδους οικονοµικής ευρωστίας. Όµως, κάτι 

τέτοιο δεν είναι δυνατό όταν η θητεία του management στην επιχείρηση είναι σχετικά 

περιορισµένη. 

  

Αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων της εκδότριας επιχείρησης 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής αναλύονται τα δεδοµένα της επιχείρησης για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή διαθέτει (και θα διαθέτει κατά την περίοδο ισχύος του 

οµολογιακού δανείου) ικανοποιητική ρευστότητα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία 

για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη καταβολή τόκων και κεφαλαίου στους 

οµολογιούχους της. 

Έµφαση δίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες δεικτών: 

*∆είκτες ρευστότητας (∆είκτης γενικής ρευστότητας, ∆είκτης άµεσης ρευστότητας, 

∆είκτης κυκλοφορίας αποθεµάτων, ∆είκτης κυκλοφορίας απαιτήσεων κλπ)   

*∆είκτες προστασίας των δανειστών (∆είκτες που παρουσιάζουν τη σχέση µεταξύ 

µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων βραδείας 

ρευστοποίησης, Όπως π.χ. τα υλικά πάγια στοιχεία). 

*∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης (∆είκτες που συσχετίζουν τα ίδια µε τα ξένα 

κεφάλαια, που παρουσιάζουν τη σύνθεση των δανειακών κεφαλαίων απο πλευράς 

διάρκειας κλπ). 
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5. Τα Μετατρέψιµα χρεόγραφα 
Μετατρέψιµα (convertible securities) χαρακτηρίζονται τα χρεόγραφα που µπορούν 

να µετατραπούν σε άλλο είδος χρεογράφων, κάτω από συγκεκριµένους όρους και 

προϋποθέσεις. Πιο συχνή περίπτωση µετατροπής είναι εκείνη των οµολογιών ή 

προνοµιούχων µετοχών σε κοινές µετοχές.  

Το δικαίωµα µετατροπής γίνεται γνωστό κατά τη διάθεση του µετατρέψιµου τίτλου 

και µπορεί να ασκηθεί σε κάποια προσδιορισµένη περίοδο ή κατά τη λήξη ισχύος 

του µετατρέψιµου τίτλου. Η σχέση µετατροπής, δηλαδή ο αριθµός των µετοχών που 

αντιστοιχεί σε κάθε µετατρέψιµο τίτλο, είναι ρητά προσδιορισµένη από την αρχή. 

Όµως, αν µεταξύ της χρονικής στιγµής έκδοσης των µετατρέψιµων τίτλων και της 

στιγµής µετατροπής τους µεσολαβήσει οποιαδήποτε µεταβολή του αριθµού των 

µετοχών της εκδότριας εταιρίας, η σχέση µετατροπής αναπροσαρµόζεται 

αντίστοιχα.   

Συχνά, τα µετατρέψιµα χρεόγραφα περικλείουν τον όρο της επιλογής, από πλευράς 

εκδότριας επιχείρησης, του χρόνου στον οποίο αυτή µπορεί να ζητήσει τη 

µετατροπή τους (call provision). Είναι αυτονόητο ότι η επιχείρηση έχει συµφέρον να 

ζητήσει τη µετατροπή σε περιόδους κατά τις οποίες η τιµή της µετοχής της είναι 

υψηλή διότι τότε διαθέτει µικρότερο αριθµό µετοχών στους κατόχους των 

µετατρέψιµων τίτλων. 

Σε άλλες περιπτώσεις, η εκδότρια επιχείρηση ενθαρρύνει τη µετατροπή 

εµφανίζοντας γενναιόδωρη µερισµατική πολιτική και, γενικότερα, προνοµιακή 

µεταχείριση των κοινών µετοχών.  

Βασικό ρόλο στον προσδιορισµό του επιθυµητού χρόνου µετατροπής, από πλευράς 

εκδότη, παίζει το επίπεδο των επιτοκίων δανεισµού. Αν προβλέπονται υψηλά 

επιτόκια, τότε η µετατροπή απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση 

καταβολής σηµαντικών ποσών σε τόκους.  

Η απόδοση των µετατρέψιµων τίτλων προσδιορίζεται από τον τόκο που εισπράττουν 

και τη διαφοροποίηση των τιµών τους. Επίσης, η ευχέρεια µετατροπής τους 

λαµβάνεται υπόψη ως πρόσθετη αξία.  

Ο κίνδυνος του επενδυτή πηγάζει από την πιθανότητα επιδείνωσης της οικονοµικής 

κατάστασης της εκδότριας επιχείρησης (ή ακόµη και χρεοκοπίας της). 

Τέλος, οι τίτλοι αυτοί παρέχουν ικανοποιητική ρευστότητα αφού γίνονται 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης στα χρηµατιστήρια αξιών. 
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Η σχέση µετατροπής: 
 

- ∆είχνει τον αριθµό  των µετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε µετατρέψιµο τίτλο  

 

- Είναι ρητά προσδιορισµένη από την αρχή  

 

- Προσαρµόζεται αν µεσολαβήσουν µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της εκδότριας. 

 

 
Η εκδότρια επιχείρηση έχει συµφέρον να  ζητήσει ή να ενθαρρύνει τη µετατροπή :  

 

- Σε περιόδους ανόδου των τιµών 
 

- Σε περιόδους σηµαντικής πτώσης των επιτοκίων 
 

 

Ενθάρρυνση της µετατροπής µπορεί να γίνει µε γενναιόδωρη µερισµατική πολιτική. 

 

 

Ορολογία µεταρέψιµων χρεογράφων: 
 

Σχέση Μετατροπής (Conversion Ratio or CR)= Η Σχέση Μετατροπής δείχνει τον 

αριθµό των µετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε µετατρέψιµο τίτλο.  Π.χ. 5:1 σηµαίνει 

5 µετοχές για κάθε τίτλο. 

 

Τιµή Μετατροπής (Conversion Price or CP ) = Η τιµή κατά µετοχή που λαµβάνεται 

υπόψη για την µετατροπή. 

 
Αξία Μετατροπής (Conversion Value or CV) =  Η αξία των µετοχών που 
αντιστοιχούν σε κάθε µετατρέψιµο τίτλο. 
 
CV = (P).(CR)      
 
P= τρέχουσα αξία της αντίστοιχης µετοχής 
 
Π.χ.,       Αν     :     CR=10,  P=6,  CP=5  
    Τότε  : CV= 6 X 10 = 60  ( όχι  5 Χ 10) 
 
 
Άµεση Αξία (Straight Value or SV) = Η Αξία του τίτλου ως απλής οµολογίας, 
δηλαδή χωρίς το δικαίωµα µετατροπής. 
 
Π.χ., έστω η µετατρέψιµη οµολογία Β1, που πωλείται 1100 ευρώ, ενώ µια άλλη 
(απλή) µε το ίδιο επιτόκιο, την ίδια περίοδο λήξης και τον ίδιο κίνδυνο πωλείται 
980 ευρώ. 
 
Τότε :  
 
Άµεση αξία Β1= SV = 980 ευρώ. 
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Επιπλέον αξία της Β1 λόγω µετατρεψιµότητας = 1100 – 980 = 120 ευρώ. 
 
 
Ελάχιστη αξία (Minimum Value or MV) = Η ελάχιστη τιµή διάθεσης του τίτλου, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της µέγιστης τιµής της Άµεσης Αξίας ή της 
µέγιστης τιµής της Aξίας Μετατροπής. 
 
MV = max (CV, P ) 
 
Αν :  CP > P ═> MV = SV 
 
  CP < P  ═>  MV = CV 
 
 
Παράδειγµα : Έστω η µετατρέψιµη οµολογία Β 
 
Αν : CR = 35,  CP= 22 ευρώ,   P = 7 ευρώ  και  SV = 890 ευρώ, 
 
Τότε : CP > P  ═>    MV = SV = 890 ευρώ 
 
(Αν ήταν  CP= 22 ευρώ και   P = 32 ευρώ, τότε    MV = CV = P x CR = 32 x35 = 
1.120. 
 
 
Πριµ (Premium) = MV – CV 
 
Σε ποσοστιαία βάση: Premium = (MV - CV) / CV   
MV = Η τιµή της µετατρέψιµης οµολογίας στην αγορά. 
 
 
Παράδειγµα :  Τρέχουσα αξία της µετατρέψιµης οµολογίας = 1320 ευρώ,  CR = 40,   

P = 30 ═>  CV = 40 x 30 = 1200 ευρώ ═>  Premium = 1320 – 1200  =  120  ή 

Premium = 120 / 1200 =  10%.    

 
Call Risk = Ο κίνδυνος εξαγοράς των οµολογιών από τον εκδότη σε σχετικά 

σύντοµο χρονικό διάστηµα (π.χ. 3 χρόνια).  

Η εξαγορά περιορίζει την ευχέρεια του οµολογιούχου να πραγµατοποιήσει τη 

µετατροπή σε ενδεχόµενα υψηλότερες τιµές. 

 

Put Feature = Πρακτικά, πρόκειται για µια µετατρέψιµη οµολογία που εµπεριέχει 

ένα put option = Ο δικαιούχος µπορεί να πουλήσει την οµολογία στον εκδότη σε 

κάποιο προκαθορισµένο ποσό ή έναντι κάποιου συγκεκριµένου αριθµού µετοχών. 
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Rating = Αξιολόγηση της έκδοσης από πλευράς κινδύνου χρεοκοπίας της εκδότριας. 

Το Rating γίνεται από ειδικούς φορείς, όπως π.χ. ο Moody’s και ο Standard and 

Poor’s. 

 
 

6. Ta Warrants 
 

Τα warrants είναι, ουσιαστικά, call options που παρέχουν το δικαίωµα αγοράς 

µετοχών σε συγκεκριµένο χρόνο και µε συγκεκριµένους όρους. 

 Ο χρόνος άσκησης των δικαιωµάτων των warrants µπορεί να ξεπερνά τα 5 χρόνια 

(υπάρχουν και warrants χωρίς συγκεκριµένη λήξη).  

Η τιµή στην οποία παρέχεται το δικαίωµα αγοράς µετοχών της επιχείρησης, ορίζεται 

συνήθως σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που επικρατούν κατά την έκδοση των 

warrants.  

Συνήθως οι κάτοχοι warrants εξασφαλίζουν ικανοποιητική ρευστότητα διότι αυτά 

γίνονται αντικείµενο συναλλαγής τόσο στο χρηµατιστήριο όσο και εκτός 

χρηµατιστηρίου (over the counter market). 

 

Τα  warrants  προσφέρονται στα πλαίσια ενός “πακέτου”, για να κάνουν 

ελκυστικότερους κάποιους άλλους τίτλους (π.χ. οµολογίες). Επίσης, ορισµένες φορές 

προσφέρονται δωρεάν στους µετόχους, ως µέρισµα ή ως αποτέλεσµα 

κεφαλαιοποίησης υπεραξίας κλπ. (µερικές φορές πωλούνται σε αυτούς ως 

χρεόγραφα). 

 

7. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 
 
Τα  παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία γίνονται αντικείµενα 

συναλλαγών στα αντίστοιχα χρηµατιστήρια (Χρηµατιστήρια Παραγώγων) 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα Προθεσµικά Συµβόλαια και τα 

∆ικαιώµατα (Options). Βασικός σκοπός των παραγώγων είναι η εξουδετέρωση 

κινδύνων, γι αυτό µπορούν να λειτουργήσουν ως ασφαλιστικά προϊόντα. 

Αναπόφευκτο, πάντως, είναι να χρησιµοποιούνται ως µέσα κερδοσκοπίας 

δεδοµένου ότι δίνουν τη δυνατότητα αποκόµισης σηµαντικών κερδών µε 

περιορισµένα κεφάλαια, εφ όσον βέβαια γίνει επιτυχηµένη πρόβλεψη για τις 

εξελίξεις στο επίπεδο τιµών των προϊόντων στα οποία αναφέρονται τα παράγωγα. 
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Αντίστοιχα, εσφαλµένες εκτιµήσεις εγκυµονούν κινδύνους µεγάλων απωλειών. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας τους, αποτελεί το κίνητρο για 

την συµµετοχή µεγάλου αριθµού επενδυτών στην αγορά, µε αποτέλεσµα να 

εξασφαλίζεται το αναγκαίο βάθος και κατ επέκταση η οµαλή λειτουργία του 

θεσµού.   

Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί το Χρηµατιστήριο 

Παραγώγων για πρώτη φορά το 1998, η αγορά αυτών των προϊόντων είναι πολύ 

παλιά. Για παράδειγµα, αναφέρεται ότι Φοίνικες έµποροι  (3.500 π.Χ.) έκλειναν 

συµφωνίες παραλαβής προϊόντων από παραγωγούς των χωρών της Μεσογείου για 

την παραλαβή προϊόντων µελλοντικής παραγωγής, την πώληση των οποίων 

διαπραγµατεύονταν µε άλλους εµπόρους.  Επίσης, σύµφωνα µε τον ιστορικό 

Πλαύτο, στην Ρώµη του 2ου π.Χ. αιώνα αποτελούσε συχνό φαινόµενο η πώληση 

µετοχών τις οποίες ο πωλητής δεν είχε κατά τον χρόνο της πώλησης αλλά θα τις 

αγόραζε και παρέδιδε αργότερα. 

Περισσότερο οργανωµένες  πράξεις επί παραγώγων παρατηρούνται, πάντως, το 

1600 στην Ολλανδία, µε αντικείµενο αγοραπωλησίας τα µπαχαρικά, τη ζάχαρη,, τις 

ρέγκες, τα δηµητριακά, τον χαλκό, το νίτρο κλπ.  

Από τότε και µέχρι σήµερα τα παράγωγα κάνουν πολύ συχνά την παρουσία τους, 

αρχικά  σε ανεπίσηµες αγορές και αργότερα σε οργανωµένα χρηµατιστήρια 

παραγώγων. 

 

Προθεσµιακά Συµβόλαια 

Τα Προθεσµιακά Συµβόλαια είναι συµβόλαια αγοράς κάποιου προϊόντος, το οποίο 

θα παραδοθεί σε µελλοντική ηµεροµηνία, µε όρους  οι οποίοι προσδιορίζονται κατά 

τον χρόνο σύναψης του συµβολαίου. Το προϊόν (=υποκείµενο προϊόν) µπορεί να 

έχει φυσική υπόσταση (π.χ. µέταλλα, αγροτικά προϊόντα κλπ) ή να είναι 

χρηµατοοικονοµικό προϊόν (π.χ. µετοχές, συνάλλαγµα) ή να αποτελεί πλασµατικό 

µέγεθος (π.χ. δείκτες τιµών µετοχών). 

Τα προθεσµιακά συµβόλαια τα οποία είναι τυποποιηµένα, διαπραγµατεύονται 

καθηµερινά σε επίσηµα χρηµατιστήρια και  εκκαθαρίζονται από επίσηµο 

εκκαθαριστή, είναι γνωστά ως Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ).  Τα  

ΣΜΕ συνήθως δεν υλοποιούνται, δηλαδή εκπληρώνεται ένα πολύ µικρό ποσοστό 

τους. 
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∆ικαιώµατα  (Οptions)  

 Τα Options αποτελούν συµφωνίες που παρέχουν, στον αγοραστή τους, το δικαίωµα 

να αγοράσει ή πωλήσει ορισµένη ποσότητα τίτλων σε προκαθορισµένη τιµή (µόνο 

αν εκείνος το θελήσει). Με βάση το είδος της συναλλαγής που δικαιούται να 

πραγµατοποιήσει ο αγοραστής ενός Option, αυτές διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, τα call options και τα put options. 

 

Call Options 

Ο αγοραστής ενός call option έχει την ευχέρεια να αγοράσει τον συµφωνηµένο 

αριθµό µετοχών (ή χρεογράφων, δεικτών, commodities κλπ, που καλούνται 

«υποκείµενα» στοιχεία) σε προκαθορισµένη τιµή, µέχρι κάποια συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία (call options αµερικάνικου τύπου)  ή στη συγκεκριµένη και µόνο 

ηµεροµηνία (call options ευρωπαϊκού τύπου). 

Τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής των call options προσδοκούν (ο καθένας από 

τη σκοπιά του) ότι θα αποκοµίσουν κέρδη από την αγορά / πώλησή τους. 

Ειδικότερα, ο πωλητής εκτιµά ότι οι µεταβολές των τιµών των µετοχών (και 

γενικότερα των υποκειµένων στοιχείων)  στις οποίες αναφέρεται το option θα είναι 

τέτοιες ώστε ο αγοραστής δεν θα ασκήσει τα δικαιώµατα που αγόρασε. Αν αυτό 

συµβεί, ο πωλητής τους option θα επιτύχει κέρδος ίσο µε το ποσόν πού εισέπραξε 

διαθέτοντάς τη. 

Ο αγοραστής, από την άλλη πλευρά, είναι διατεθειµένος να καταβάλλει κάποιο 

ποσό για να εξασφαλίσει όρους συναλλαγής ευνοϊκότερους από εκείνους που 

προσδοκά ότι θα διαµορφωθούν αργότερα στην Αγορά. Π.χ., αν µπορεί να 

συµφωνήσει τιµή αγοράς “Το”  για κάποια µετοχή (call option), ενώ προβλέπει ότι 

η τιµή της θα διαµορφωθεί κοντά στο επίπεδο  “Τ1”  (µε Τ1>Τ0), θα µπορεί, 

ασκώντας το call option που αγόρασε, θα αποκοµίσει κέρδη ίσα προς Τ1-Τ0 κατά 

µετοχή.  

Είναι αυτονόητο ότι στις συναλλαγές µε options έχει µεγαλύτερες πιθανότητες 

κέρδους εκείνος που είναι καλύτερα πληροφορηµένος και µπορεί να εκτιµήσει πιο 

σωστά τις διαγραφόµενες εξελίξεις στο χώρο του χρηµατιστηρίου.  

Οι συµφωνίες options γίνονται συνήθως αντικείµενο συναλλαγής στα 

χρηµατιστήρια, διασφαλίζοντας, έτσι, ρευστότητα στους δικαιούχους τους. 
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Put Options 

Τα put options δεν διαφέρουν, ως µηχανισµός, από τα call options. Η µοναδική 

διαφορά τους έγκειται στην αντιστροφή των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 

αγοραστών και πωλητών τους.  

Πιο συγκεκριµένα, ο εκδότης-πωλητής ενός put option δεσµεύεται να αγοράσει 

συγκεκριµένο αριθµό χρεογράφων κλπ σε προκαθορισµένη τιµή, ο δε αγοραστής 

έχει την ευχέρεια να πωλήσει τα αντίστοιχα χρεόγραφα (µε τους συµφωνηµένους 

όρους), µόνο αν το θελήσει. Και εδώ, η τιµή του put option διαµορφώνεται ανάλογα 

µε τις προσδοκίες της Αγοράς για τις µελλοντικές εξελίξεις στο επίπεδο των τιµών 

των υποκείµενων στοιχείων. Έτσι, αν ο πωλητής πιστεύει ότι θα αυξηθούν οι τιµές 

και ο αγοραστής προσδοκά µείωσή τους και οι δύο συµβαλλόµενοι πιστεύουν ότι 

έχουν συµφέρον να συµφωνήσουν µε  βάση το τρέχον επίπεδο τιµών. 

.............................................................................................................................. 
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ΤΟ  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 

1.  Εισαγωγή 

 

Με τον όρο "χαρτοφυλάκιο επενδύσεων" εννοούµε ένα σύνολο συστηµατικά 

επιλεγµένων επενδύσεων, οι οποίες έχουν συγκεκριµένα και επιθυµητά 

χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης. Στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου είναι 

δυνατός ο συµψηφισµός ευνοϊκών και δυσµενών (απρόβλεπτων) εξελίξεων καί 

µέσω αυτού του συµψηφισµού µπορεί να περιοριστεί ο µή συστηµατικός κίνδυνος. 

Αντίθετα, ο συστηµατικός κίνδυνος, παραµένει αµείωτος, τουλάχιστον για 

επενδύσεις που απευθύνονται όλες στην ίδια οικονοµία. 

 Προκειµένου για επενδύσεις σε µετοχές, αρκετές εµπειρικές εργασίες έδειξαν ότι  

λίγες δεκάδες από αυτές, αρκούν για τον περιορισµό του µη συστηµατικού 

κινδύνου κοντά στο µηδέν, όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα :  

 

 

2. Συγκρότηση Χαρτοφυλακίου 

Για να είναι αποτελεσµατικό ένα χαρτοφυλάκιο, πρέπει να έχει υψηλότερη απόδοση 

από όλα τα άλλα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία κινδύνου µε αυτό ή να έχει 

χαµηλότερο κίνδυνο από όλα εκείνα που είναι το ίδιο αποδοτικά µε αυτό.  

Η διαδικασία συγκρότησης αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων ακολουθεί τα εξής 

γενικά στάδια: 
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(α) Ανάλυση µετοχών. Αναλύονται τα οικονοµικά στοιχεία των αντίστοιχων 

επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του παγκόσµιου-εθνικού και κλαδικού 

περιβάλλοντος. Εκτιµώνται οι πιθανές αποδόσεις και ο αντίστοιχος κίνδυνος κατά 

µετοχή. 

 

(β) Επιλογή µετοχών. Με βάση τα δεδοµένα του προηγούµενου σταδίου, 

επιλέγονται οι συγκριτικά καλύτερες µετοχές. 

 

(γ) Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Οι επιλεγµένες µετοχές χρησιµοποιούνται για τη 

διαµόρφωση εναλλακτικών χαρτοφυλακίων, τα οποία έχουν διαφορετικές 

(προσδοκώµενες) τιµές κινδύνου και απόδοσης. 

 

(δ) Επιλογή χαρτοφυλακίου. Από τα χαρτοφυλάκια της προηγούµενης φάσης 

επιλέγεται το σχετικά αποτελεσµατικότερο. 

 

Μετά τη συγκρότηση του τελικού χαρτοφυλακίου, είναι αναγκαία η διαρκής 

παρακολούθηση των εξελίξεων, ώστε να γίνεται αναθεώρησή του και να 

διατηρείται η αποτελεσµατικότητά του. Ουσιαστικά, αυτό σηµαίνει ότι οι πιο πάνω 

φάσεις (α) ως (δ) - οι οποίες παρουσιάζονται διαγραµµατικά πιο κάτω (προσέγγιση 

Markowitz) -   επαναλαµβάνονται ακατάπαυστα 

 

Φάση (α)  

Σχήµα 2: Κίνδυνος και απόδοση ανά µετοχή   
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Οι επενδυτικές ευκαιρίες πού απεικονίζονται στο σχήµα 2, είναι συγκρίσιµες, µε την 

έννοια ότι σε κάθε επίπεδο κινδύνου υπάρχουν επενδύσεις µε διαφορετικές αποδόσεις 

καί αντίστροφα. για να διευκολυνθεί η σύγκριση διαφορετικών επενδυτικών 

ευκαιριών καί, τελικά, η επιλογή των αποτελεσµατικότερων από αυτές, σηµειώνονται 

τα επίπεδα κινδύνου-απόδοσης ανά επένδυση, στο επόµενο σχήµα. 

 

   Φάση (β)  

   Σχήµα 3 :Επιλογή µετοχών 

 

Από το σχήµα 3 γίνεται σαφές ότι, η επένδυση Α είναι αποτελεσµατικότερη από τίς 

Β,Ε καί Ι, διότι έχει χαµηλότερο κίνδυνο καί υψηλότερη απόδοση από αυτές. 

Αντίστοιχα, η ∆ υπερέχει των Γ,Θ,Κ καί Λ, η Ζ των Ι,Θ,Κ,Λ καί Μ,  η  Η των Θ,Κ,Λ 

καί Μ,  η  Ν  των Κ,Λ καί Μ, τέλος δε η Ξ υπερέχει τής Λ. 

Συµπερασµατικά, από τίς αρχικές επιλογές Α - Ξ  έχουν αποµείνει µόνο οι Α,∆,Ζ,Ν 

καί Ξ, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις κινδύνου - απόδοσης, γι' αυτό καί 

δεν µπορούν να εξαλειφθούν µε γενικές διαδικασίες.  

Οι  συνδυασµοί πού µπορεί να πραγµατοποιήσει ο επενδυτής σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου κείνται επί τής γραµµής Α∆ΖΗΝΞ, διότι είναι  δυνατή η επένδυση σε 

ένα µέρος από τίς αποτελεσµατικές επενδύσεις (πού έχουν επιλεγεί σε αυτή την 

πρώτη αξιολόγηση) ή σε όλες, κατανέµοντας τα κεφάλαιά του σε αυτές µε 

οποιεσδήποτε αναλογίες. 
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 Φάση (γ) 
 Σχήµα 4 :Επιλογή χαρτοφυλακίων 
 

  
Από το θεωρητικά απεριόριστο πλήθος συνδυασµών πού επιτρέπει η γραµµή 

Α∆ΖΗΝΞ, ο επενδυτής θα επιλέξει  εκείνον πού µεγιστοποιεί την ωφελιµότητά του. 

Ο συνδυασµός αυτός προσδιορίζεται από το σηµείο τοµής των καµπυλών 

χρησιµότητας µε την πιο πάνω τεθλασµένη γραµµή, όπως φαίνεται στο σχήµα 8 : 

      

Φάση (δ)  
Σχήµα 5 :Επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου, χωρίς ασφαλείς επενδύσεις 
 
 

 
Εισάγοντας, στο σχήµα 5, την παράµετρο των αποδόσεων των ασφαλών επενδύσεων (Rf), το 

µέτωπο των αποτελεσµατικών συνδυασµών (efficient frontier) µεταβάλλεται. Ο γεωµετρικός 

τόπος των νέων επενδυτικών επιλογών σε επίπεδο χαρτοφυλακίου ορίζεται πλέον από την 
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ευθεία Rf M , όπου  Μ= τo χαρτοφυλάκιο τής Αγοράς, δηλαδή ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο 

αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα όλων των στοιχείων πού περιλαµβάνουν κίνδυνο (π.χ. 

µετοχές, οµολογίες επιχειρήσεων, επενδύσεις  σε  υλικά αντικείµενα  κλπ). Υποθέτοντας 

ακόµη ότι  ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να δανείζεται µε επιτόκιο ίσο προς την απόδοση 

ασφαλών απαιτήσεων, η RfΜ επεκτείνεται πέραν τού Μ, όπως η RfΜΓ. Η ευθεία αυτή 

εκφράζει την ευχέρεια επιλογών τού επενδυτή, ο οποίος µπορεί να επωφεληθεί από τη 

διαφορά αποδόσεων µεταξύ Μ καί Rf , δανειζόµενος  µε κόστος  Rf καί εισπράττοντας 

απόδοση  Rf. Οι θετικές διαφορές  Rf’ - Rf  πού επιδιώκει ο επενδυτής, αυξάνουν τη 

συνολική αποδοτικότητά του πέραν τού επιπέδου Rf’. Βέβαια, η επενδυτική αυτή πρακτική 

είναι ριψοκίνδυνη, γι' αυτό το επίπεδο κινδύνου αυξάνεται αντίστοιχα, πέραν τού σm.  

 

Φάση (ε)  

Σχήµα 6 :Επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου, µε συνεκτίµηση των ασφαλών επενδυτικών 

ευκαιριών 

      

            

3. Συνδυασµοί  τίτλων  για   συγκρότηση  χαρτοφυλακίου : Υπόδειγµα 2 τίτλων 
 
Η έκταση τής µείωσης τού κινδύνου τού επενδυτή, στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου, 

εξαρτάται από το βαθµό συσχέτισης των τίτλων πού έχουν επιλεγεί : Όσο 

ασθενέστερη η συσχέτιση αυτή τόσο µεγαλύτερη η µείωση τού κινδύνου τού 

χαρτοφυλακίου  καί  αντίστροφα. 

Στην ακραία περίπτωση τής τέλειας θετικής συσχέτισης ( ρ = + 1), δεν µειώνεται ο 

κίνδυνος από τη δηµιουργία τού χαρτοφυλακίου, ενώ Στην αντίθετη περίπτωση 

επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή µείωση. τα επόµενα διαγράµµατα παρουσιάζουν την 

κατάσταση αυτή : 
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      Σχήµα 7                                                                           Σχήµα 8 

 

 

 

 

              Σχήµα 9                                                                           Σχήµα 10 
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Παράδειγµα : 

Έστω  οι µετοχές Α,Β καί Γ, των οποίων οι αποδόσεις τους διακυµαίνονται όπως στα 

διαγράµµατα  11-13. Το αποτέλεσµα τής σύνθεσής τους σε δύο χαρτοφυλάκια, το 

Α+Β καί το Α+Γ, φαίνονται στα σχήµατα 14-15. 
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4. Μέτρηση τού κινδύνου καί τής απόδοσης χαρτοφυλακίου 2 µετοχών 
 
Η µέση προσδοκώµενη απόδοση καί η τυπική απόκλιση ενός χαρτοφυλακίου δύο 

τίτλων, σύµφωνα µε την προσέγγιση τού Markowitz, υπολογίζονται από τίς  σχέσεις 

(1)  καί  (2) : 

 

E(RP) = WAE(RA) + WBE(RB)                                                      (1) 

σ = ( WA
2 
σΑ

2 
+ WB

2 
σΒ

2 
+ 2 WA WB ρΑΒ σΑ σΒ )                       (2) 

 

όπου: 

E(Rp) = προσδοκώµενη απόδοση χαρτοφυλακίου 

Ε(RA) = προσδοκώµενη απόδοση τίτλου Α 

E(RB) = προσδοκώµενη απόδοση τίτλου Β 

WA, WB = το ποσοστό συµµετοχής του Α ή Β στο χαρτοφυλάκιο 

σΑ
2 = διακύµανση των αποδόσεων του Α 

σΒ
2 = διακύµανση των αποδόσεων του Β 

ρΑΒ = συντελεστής συσχέτισης των κατανοµών Α και Β 

 

Στην περίπτωση πού ο επενδυτής περιλαµβάνει στις επιλογές του επενδύσεις 

µηδενικού κινδύνου, οι πιο πάνω σχέσεις απλοποιούνται ως εξής: 
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            ∼∼∼∼        ∼∼∼∼                                         

rp = w1
 
r1 + w2r2                 

w1 + w2 = 1 

 

αν r1 = rf  ⇒⇒⇒⇒           σ1=0          ⇒⇒⇒⇒     σ’
p

2
 = w2

2σ2
2            ⇒⇒⇒⇒   σp

’
 = w2σ2   και 

                                              ρ1,2=0                  rp = w1rf + w2r2 

 

 

 

5. Χαρτοφυλάκια ελαχίστου κινδύνου  

Ο επενδυτής, ακόµη καί στην περίπτωση πού πραγµατοποιεί συνδυασµούς µεταξύ 

δύο µετοχών, έχει να διαµορφώσει ένα µεγάλο αριθµό χαρτοφυλακίων, για καθένα 

από τα οποία θα πρέπει να υπολογίσει τίς πιθανές τιµές κινδύνου-απόδοσης σύµφωνα 

µε τίς σχέσεις (1) καί (2) πού αναφέρονται πιο πάνω. το έργο αυτό γίνεται ακόµη 

δυσκολότερο, αν πραγµατοποιεί επιλογές από 3 ή περισσότερους τίτλους. Εκείνο πού 

συχνότερα επιζητείται στα πλαίσια µίας τέτοιας ανάλυσης, είναι ο εντοπισµός τού 

χαρτοφυλακίου µε τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο. σε µία προσπάθεια απλοποίησης τής 

όλης διαδικασίας καί περιορισµού των αναγκαίων πράξεων, έχουν εντοπιστεί οι 

µαθηµατικές εκείνες σχέσεις πού επιτρέπουν τον άµεσο προσδιορισµό τέτοιων 

χαρτοφυλακίων (ελαχίστου κινδύνου). πιο κάτω, γίνεται αναφορά Στην περίπτωση 

δύο µετοχών: 

 

     σΒ
2
 - σΑΒ                     σΒ

2
- ρΑΒ σΑσΒ  

ΧΑ
*
 =  -----------------------   =    -------------------------    

 σΑ
2
+σΒ

2 
- 2σΑΒ               σΑ

2
+σΒ

2 
- 2ρΑΒσΑσΒ 

 

ΧΑ
* = ποσοστό συµµετοχής του Α η οποία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο του   

    χαρτοφυλακίου. 

 

σΑΒ = Συνδιακύµανση (Α,Β) =   Ε[(RA-RA)(RB-RB)] = ρΑΒ σΑ σΒ 
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Παραδείγµατα µέτρησης κινδύνου - απόδοσης χαρτοφυλακίου 2 τίτλων καί  Εντοπισµού τού 

χαρτοφυλακίου : Προσέγγιση Markowitz 

Παράδειγµα 1 

w1=30%                           _ 
w2=70%                           rp = 0,3 x 0,35 + 0,7 x 0,4 = 38,5% 
r1=35%                             σp

2 = 0,09 x 0,01 + 0,49 x 0,04 +  

r2=40%                ⇒        + 2 x 0,3 x 0,7 x 0,1 x 0,2 x 0,6 = 
σ1=10%                            = 0,09 + 0,0196 + 0,00504 = 0,03364    
σ2=20% 
ρ1,2=0,6                     

                                          σp = 0,03364 = 18,3 % 

 

 

Παράδειγµα 2 

Ίδια Κεφάλαια = χ 

∆ανεισµός = χ 

Επένδυση σε µετοχές (στο χαρτοφυλάκιο µετοχών Μ) = 2χ 

wm = 2  rm = 40%  σm = 20% 

w1 = -1  σ1 = 0  επιτόκιο δανεισµού = 10% 

rp
’ = (-1)0,1 + (2) 0,4 = - 0,1 + 0,8 = 70%  

σp
’ = 2 x 0,2 = 40% 

 [ σp
’ =  ] (0)(0,2)

1,2
2(2)(-1)ρ + 

2
(0,2)

2
2 + 

2
(-1)

2
0 [  = ] 

2
(0,2)

2
2  

 

Σύγκριση: 

  rp
’ > rm      (70% > 40%) 

  σp
’ >  σm    (40% > 20%) 

 

 

 

Παράδειγµα 3  

Έστω οι επενδύσεις Α και Β οι οποίες χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία: 

Ε(Α) = 3,4%  σΑ= 5% (σΑ
2=0,25%) 

Ε(Β) = 4,9%  σΒ=6% (σΒ
2=0,36%) 

 

Ο επενδυτής µπορεί να συγκροτήσει χαρτοφυλάκια µε συµµετοχή του Α ή του Β κατά 10%, 

20%,        30%, ..., 90%, διαφοροποιώντας τόσο τη µέση απόδοση όσο και τη µέση τυπική 

απόκλιση του χαρτοφυλακίου του (για ρΑΒ=0  ή  +1  ή  -1), ως εξής: 
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Συµµετοχή 

(%) 

Συµµετοχή 

(%) 

 Τυπική απόκλιση (σρ) για: 

Α Β Ε(Rp) ρ=0 ρ= +1 ρ= -1 

10 90 4,75 5,42 5,90 4,90 

20 80 4,60 4,90 5,80 3,80 

30 70 4,45 4,46 5,70 2,70 

40 60 4,30 4,12 5,60 1,60 

50 50 4,15 3,90 5,50 0,50 

60 40 4,00 3,84 5,40 0,60 

70 30 3,85 3,93 5,30 1,70 

80 20 3,70 4,18 5,20 2,80 

90 10 3,55 4,54 5,10 3,90 

 

 Ε(Rp) = wAE(RA)+wBE(RB) 

σp = (wA
2σΑ

2 + wB
2σΒ

2 + 2wAwB ρΑΒ σΑσΒ) 

                                                 _           _ 

Συνδιακύµανση = σΑΒ = Ε(RA-RA)(RB-RB) = ρΑΒ σΑ σΒ 

 

     σΒ
2 - σΑΒ                    σΒ

2- ρΑΒ σΑσΒ  
ΧΑ

* =   ---------------------  =    ----------------------------- 
 σΑ

2+σΒ
2 - 2σΑΒ              σΑ

2+σΒ
2 - 2ρΑΒσΑσΒ 

 

⇒ ΧΑ
* = ποσοστό συµµετοχής του Α η οποία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. 

 

ΧΑ
* = (0,0036-0) / (0,0025+0,0036-0) = 59% 

ρ=0 
 

ΧΑ
* = (0,0036+0,05*0,06) / (0,0025+0,0036+2*0,05*0,06) = 54,5% 

ρ=-1 
 

ΧΑ
* = είναι αυτονόητο ότι ισχύει για 100% συµµετοχή του τίτλου µε τη µικρότερη σ ⇒                           

ρ=+1 στο παράδειγµα, ΧΑ
* = 100%. 
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     Σχήµα 16 

 

 

Υποδείγµατα αποτίµησης κεφαλαιουχικών στοιχείων 
 
Από τα διάφορα υποδείγµατα πού έχουν αναπτυχθεί µε στόχο την αποτίµηση τής αξίας των 

κεφαλαιουχικών αγαθών στη βάση τού κινδύνου καί τής απόδοσης, αναφέρονται πιο κάτω τα 

δύο περισσότερο γνωστά, η Γραµµή Κεφαλαιαγοράς καί το Υπόδειγµα Αποτίµησης 

κεφαλαιουχικών Αγαθών. Οι  βασικές διαφορές µεταξύ των υποδειγµάτων αυτών 

εντοπίζονται στο µέτρο µέτρησης τού κινδύνου πού χρησιµοποιούν. Ειδικότερα, Στην πρώτη 

περίπτωση χρησιµοποιείται η τυπική απόκλιση (=συνολικός κίνδυνος), ενώ στη δεύτερη ο 

συντελεστής βήτα (=συστηµατικός κίνδυνος). 

 

Γραµµή της Κεφαλαιαγοράς - Capital Maket Line (CML) 

H CML δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται οι αποδόσεις και ο επενδυτικός κίνδυνος 

των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων : 
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    Οταν υπάρχει δυνατότητα δανεισµού µε επιτόκιο ίσο προς την απόδοση ασφαλών 

τοποθετήσεων, ο επενδυτής µπορεί να πραγµατοποιήσει τίς επιλογές του µεταξύ τίτλων 

µηδενικού κινδύνου καί χαρτοφυλακίου τής αγοράς (Μ),µε αποτέλεσµα να κινείται 

Στην ευθεία RfMΓ.  

Η  RfMΓ  εκφράζει τη γραµµική σχέση µεταξύ κινδύνου (µετρούµενου µε την τυπική 

απόκλιση) καί απόδοσης, σε καταστάσεις ισορροπίας τής κεφαλαιαγοράς : 

 

                                                  σp 

E(Rp) = Rf + [ E(Rm) - Rf ] -------           (1) 

                                                 σm 
 

Όπου: 

Ε(Rp)  = Προσδοκώµενη απόδοση τού χαρτοφυλακίου 

σp      = O (συνολικός) κίνδυνος τού χαρτοφυλακίου 

σ m    = Ο κίνδυνος τής Αγοράς (συνολικά) 

Ε(Rm) = Η προσδοκώµενη αποδοτικότητα τής Αγοράς (συνολικά) 

Rf      = Η αποδοτικότητα επενδύσεων µηδενικού κινδύνου. 

 

Το πηλίκο  [ E(Rm) - Rf ] / σm  τής σχέσης (1) είναι γνωστό καί ως “δείκτης αµοιβής τού 

κινδύνου’. για παράδειγµα, αν η προσδοκώµενη απόδοση µίας µετοχής είναι 20%, η απόδοση 

των ασφαλών τοποθετήσεων 12% καί η τυπική απόκλιση τού χαρτοφυλακίου τής Αγοράς 

16%, ο αντίστοιχος “δείκτης αµοιβής τού κινδύνου’’ είναι  (20% - 12%) / 16% = 0,5  πού 

σηµαίνει  ότι ο επενδυτής αµείβεται µε µισή εκατοστιαία µονάδα για κάθε µονάδα κινδύνου 

πού αναλαµβάνει. 
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Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών αγαθών-Capital Asset Pricing Model 

( CAPM) 

Σε προηγούµενες παραγράφους παρουσιάστηκε η σχέση µεταξύ τής απόδοσης καί τού ολικού 

κινδύνου (µετρούµενου µε την τυπική απόκλιση) των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων, σε 

καταστάσεις ισορροπίας. 

Για να εξεταστεί η σχέση κινδύνου - απόδοσης µεµονωµένων µετοχών, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα εξής : 

Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα διασποράς (=diversification effect) ένα µέρος τού ολικού 

κινδύνου, ο ειδικός κίνδυνος, εξουδετερώνεται στα πλαίσια ενός αποτελεσµατικού 

χαρτοφυλακίου χρεωγράφων. Εποµένως, οι επενδυτές δεν λαµβάνουν υπόψη αυτό το είδος 

κινδύνου, δεδοµένου ότι µπορούν να το εξουδετερώσουν. Εποµένως, αµείβονται µόνο για τον 

συστηµατικό κίνδυνο, διότι αυτόν δεν µπορούν να τον εξουδετερώσουν. Έτσι, ο εντοπισµός 

τής σχέσης συστηµατικού κινδύνου - απόδοσης µεµονωµένων µετοχών, η οποία ουσιαστικά 

εισηγείται τον τρόπο αποτίµησης των κεφαλαιουχικών αγαθών (Capital Asset Pricing Model 

- CAPM), αποκτά  εξαιρετικό ενδιαφέρον.   

Η σχέση αυτή που εκφράζεται µε τη Γραµµή Αγοράς για Τίτλους ή Security Market Line 

(SML), εµφανίζεται διαγραµµατικά στο σχήµα 18 καί  διατυπώνεται µαθηµατικά ως εξής : 

 

E (Rit) = Rft + bi[ E(Rmt ) - Rft ]              (2) 

 

Όπου: 

Ε(Rit) = Προσδοκώµενη απόδοση τής επένδυσης i κατά την περίοδο  t 

bi        = Συντελεστής συστηµατικού κινδύνου τής επένδυσης i 
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Η σχέση (2)  εισηγείται ότι, ο συστηµατικός κίνδυνος : 

1. Συνδέεται γραµµικά µε την προσδοκώµενη απόδοση 

2. Συνδέεται θετικά µε την προσδοκώµενη απόδοση 

3. Αποτελεί το µοναδικό είδος κινδύνου που επηρεάζει την απόδοση 

 Οι δύο πρώτες από τις πιο πάνω σχέσεις επαληθεύτηκαν πειραµατικά από µεγάλο αριθµό 

εµπειρικών εργασιών. Η Τρίτη, όµως, έχει αµφισβητηθεί έντονα καθώς εντοπίστηκαν 

αρκετές άλλες παράµετροι που φαίνεται οτι επηρεάζουν τις αποδόσεις των αξιογράφων. 

 

Παράδειγµα εφαρµογής τού CAPM: 

Rm = απόδοση της Αγοράς 

Rf = απόδοση µηδενικού κινδύνου 

b = συντελεστής κινδύνου 

Αµοιβή για τον κίνδυνο = πριµ κινδύνου = b (Rm - Rf) 

bA = 0,0  Rf  = 15% 

bB = 0,5 

bC = 1,0   Rm = 25% 

bD = 2,0 

πριµ κινδύνου για Α = 0,0*(25% - 15%) = 0% 

πριµ κινδύνου για Β = 0,5*(25% - 15%) = 5%  

πριµ κινδύνου για C = 1,0*(25% - 15%) = 10% 

πριµ κινδύνου για D = 2,0*(25% - 15%) = 20% 

 

Συνολικά ζητούµενη απόδοση για τον τίτλο i = Ri = Rf + b (Rm - Rf) : 

A: RA = 15% + 0,0*(25% - 15%) = 15% + 0% =  15% 

B: RB = 15% + 0,5*(25% - 15%) = 15% + 5% =  20% 

C:     RC = 15% + 1,0*(25% - 15%) = 15% + 10% = 30% 

D:     RD = 15% + 2,0*(25% - 15%) = 15% + 20% = 35% 

 

 Η πρακτική της κατάταξης των τίτλων µε βάση τα κριτήρια του  κινδύνου και της 
απόδοσή τους 

Στην πράξη, εκείνο που τελικά ενδιαφέρει τους επενδυτές είναι η ιεράρχηση των επιµέρους 

τίτλων, από άποψη κινδύνου, ώστε να γίνεται σαφές ποιος είναι λιγότερο και ποιος είναι 

περισσότερο ασφαλής. Κάτι τέτοιο δίνει την ευχέρεια επιλογής µεταξύ των προσφερόµενων 

τίτλων, που είναι και το ζητούµενο από πλευράς διαχείρισης χαρτοφυλακίου.  

 

Με βάση την προσέγγιση αυτή, καθιερώνονται κλάσεις κινδύνου, π.χ. Α, Β και Γ (η 1η, 2η, 3η 

κλπ.) και εντάσσονται οι αξιολογούµενες µετοχές σε αυτές. Στη συνέχεια, γίνεται επιλογή 
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συγκεκριµένων µετοχών, οι οποίες διαφοροποιούνται µέσα σε κάθε κλάση µε βάση τις 

προσδοκόµενες αποδόσεις τους.  

 

Η υπάρχουσα εµπειρία δείχνει ότι χρησιµοποιείται µια κλίµακα τριών ή πέντε επιπέδων 

κινδύνου, ανάλογα µε το µέγεθος της αγοράς. Στη συνέχεια, ακολουθείται η πιο κάτω 

διαδικασία για τη συγκρότηση χαρτοφυλακίου: 

 

1. Καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή του δείκτη εµπορευσιµότητας κάτω από την οποία 

απορρίπτεται ο τίτλος. 

 

2. Για όσους αποµένουν, εκτιµάται η µέση προσδοκώµενη απόδοσή τους  

 

3. Κατατάσσονται οι τίτλοι σε κλάσεις κινδύνου. Έστω, για παράδειγµα, ότι οι κλάσεις αυτές 

είναι οι εξής τρεις: 

 

α) υψηλού,   β) µεσαίου   και   γ) χαµηλού κινδύνου. 

 

4. Αφού προσδιοριστούν οι τιµές της µέσης προσδοκώµενης απόδοσης κατά τίτλο και 

καταταχτούν όλοι οι υπό εξέταση τίτλοι σε κλάσεις κινδύνου, ακολουθεί η επιλογή των 

σχετικά καλύτερων από αυτούς, µέσα από µία διαδικασία η οποία στηρίζεται στις πιο κάτω 

βασικές αρχές : 

 

(1). Μεταξύ δυο τίτλων που ανήκουν στην ίδια κλάση κινδύνου είναι προτιµητέος εκείνος 

που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη προσδοκώµενη απόδοση. 

 

(2). Μεταξύ δυο τίτλων που έχουν την ίδια προσδοκώµενη απόδοση επιλέγεται εκείνος που 

ανήκει στη χαµηλότερη κλάση κινδύνου. Η εφαρµογή των κριτηρίων αυτών (σε 

απλοποιηµένη βάση), φαίνεται στο πιο κάτω παράδειγµα. 

 

 

Παράδειγµα επιλογής µετοχών µε εφαρµογή των κριτηρίων κινδύνου και απόδοσης 

 
Έστω οι υπό αξιολόγηση µετοχές Χ1........Χ14, οι οποίες, µετά την ολοκλήρωση της 

αντίστοιχης θεµελιώδους ανάλυσης, κατατάσσονται ως εξής από πλευράς κινδύνου και 

απόδοσης. 

 

 
 



ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: Αποσπασµατικές  σηµειώσεις 
  

  Κίνδυνος     Απόδοση 

Α= Χαµηλός Χ1,Χ2,Χ3,Χ10     Α=Υψηλή Χ1,Χ3,Χ4,Χ7 

Β= Μέσος Χ4,Χ5,Χ6,Χ11,Χ12,Χ13   Β= Μέση Χ2,Χ5,Χ8,Χ6,Χ13  

Γ= Υψηλός Χ7,Χ8,Χ9,Χ14      Γ= Χαµηλή Χ9,Χ10,Χ14,Χ11,Χ12 

 

Συνεκτιµώντας και τα δυο κριτήρια επιλογής, διαµορφώνουµε τις πιο κάτω κλάσεις 

κινδύνου-απόδοσης (πρώτα αναφέρεται η κλάση κινδύνου): 

 

ΑΑ = Χ1 & Χ3          ΒΓ = Χ11 & Χ12 

ΑΒ = Χ2            ΓΑ = Χ7 

ΑΓ = Χ10            ΓΒ = Χ8 

ΒΑ = Χ4            ΓΓ = Χ9 & Χ14 

ΒΒ = Χ5, Χ6 & Χ13 

 

Όπου ΑΑ = χαµηλός κίνδυνος και υψηλή απόδοση, ΑΒ = χαµηλός κίνδυνος και µέση 

απόδοση κλπ. 

 

Προφανώς, οι µετοχές Χ1 & Χ3 είναι καλύτερες από όλες τις άλλες, διότι προσδοκάται πως 

θα έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις και ταυτόχρονα το µικρότερο κίνδυνο. Αντίθετα, οι 

µετοχές Χ9 & Χ14 είναι οι λιγότερο επιθυµητές αφού κατατάσσονται στις υψηλού 

κινδύνου επενδύσεις µε την πιο χαµηλή πιθανή απόδοση. 

 

Συνοπτικά οι πιθανοί συνδυασµοί κατά τάξη κινδύνου και απόδοσης έχουν ως εξής: 

 Απόδοσ

η 

Α Β Γ 

Κίνδυνος     

Α  Χ1,Χ3 Χ2 Χ10 

Β  Χ4 Χ5,Χ6,Χ13 Χ11,Χ12 

Γ  Χ7 Χ8 Χ9,Χ14 

 

 



ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: Αποσπασµατικές  σηµειώσεις 
  

 

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ 
 

 

1. Οι ∆είκτες Τιµών και Αποδόσεων των µετοχών 

Για όσους ασχολούνται µε τις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις, η γνώση των 

διακυµάνσεων του επιπέδου τιµών των µετοχών είναι πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι 

αυτές εκφράζουν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στην προσφορά και ζήτηση και  

δείχνουν το κλίµα που κάθε φορά επικρατεί στην αγορά.  Όµως, όσο περισσότερες 

είναι οι εισηγµένες επιχειρήσεις, τόσο δυσκολότερα µπορεί κάποιος να καταλάβει τις 

διαµορφούµενες καταστάσεις και τάσεις, αφού πρέπει να εξετάσει και αναλύσει τα 

δεδοµένα αντίστοιχα µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων.  

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, επινοήθηκαν οι «δείκτες τιµών», οι 

οποίοι αποτελούν µεν πλασµατικά µεγέθη, εκφράζουν όµως συνοπτικά και αρκετά 

ικανοποιητικά τις µεταβολές του επιπέδου τιµών. Καταρχήν, ένας δείκτης, για να 

εκφράζει αποτελεσµατικά τη κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς, θα πρέπει να 

προκύπτει από τη σύνθεση των δεδοµένων όλων των εισηγµένων επιχειρήσεων στις 

οποίες αναφέρεται. Παρόλα αυτά, στην πράξη, µε την εφαρµογή των τεχνικών της 

δειγµατοληψίας, είναι εφικτή η διαµόρφωση αποτελεσµατικών δεικτών οι οποίοι 

βασίζονται στα δεδοµένα ενός (αντιπροσωπευτικού) υποσυνόλου µετοχών. 

Οι δείκτες, ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τις µετοχές που 

εκφράζουν και τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται οι τιµές τους. Ειδικότερα, µε 

βάση το πρώτο κριτήριο κατατάσσονται κυρίως σε κλαδικούς, γενικούς και ειδικούς, 

ενώ µε βάση το δεύτερο κριτήριο διακρίνονται σε σταθµισµένους και απλούς. 

 

Οι κλαδικοί δείκτες, εκφράζουν το επίπεδο των τιµών και τις µεταβολές των τιµών 

των µετοχών των εταιριών που ανήκουν σε κάποιο συγκεκριµένο κλάδο, όπως π.χ. 

πληροφορικής, κλωστοϋφαντουργίας, µεταποίησης µετάλλων κλπ. 

 

Οι γενικοί δείκτες, αναφέρονται στο σύνολο των εισηγµένων εταιριών µιας 

χρηµατιστηριακής αγοράς, όπως π.χ. ο Γενικός ∆είκτης τιµών του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών (ΧΑ). 
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Οι ειδικοί δείκτες εκφράζουν το επίπεδο τιµών και τις τάσεις των επιχειρήσεων που 

κατατάσσονται σε οµάδες µε βάση διακλαδικά κριτήρια, όπως το µέγεθος (δείκτες 

µικρών, µεσαίων κλπ επιχειρήσεων), η επικινδυνότητα των επιχειρήσεων στις οποίες 

αναφέρονται (όπως π.χ. ο ∆είκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή όπως ο ∆είκτης Παράλληλης  Αγοράς – παλαιότερα -  

επίσης του ΧΑ).  

 

Από τις κατηγορίες των δεικτών που διαµορφώνονται µε βάση τον τρόπο 

υπολογισµού τους, οι  κυριότερες είναι οι εξής:   

 

• ∆είκτες σταθµισµένοι µε την αξία των µετοχών που µετέχουν σε αυτούς 

(value weighted indices),  

 

• ∆είκτες οι οποίοι υπολογίζονται ως απλοί αριθµητικοί µέσοι των τιµών των 

µετοχών που µετέχουν σε αυτούς (equally weighted indices) και 

 

• ∆είκτες που σταθµίζονται µε βάση τις τιµές των µετοχών που µετέχουν σε 

αυτούς (price weighted indices). 

 

 

2. Χρησιµότητα των δεικτών 

Οι χρηµατιστηριακοί δείκτες επιτρέπουν στους επενδυτές να αντιλαµβάνονται άµεσα 

και καθαρά τις µεταβολές στο επίπεδο τιµών της αγοράς. Οι εκφράσεις «ο δείκτης 

πήγε πάνω» ή «ο δείκτης έπεσε» είναι ισοδύναµες µε διαπιστώσεις ότι η αγορά 

κινήθηκε ανοδικά ή καθοδικά και εποµένως η αξία των χαρτοφυλακίων τους 

επηρεάσθηκε αντίστοιχα.9. Οι δείκτες διευκολύνουν επίσης τον εντοπισµό και τη 

µελέτη των παραµέτρων που επηρεάζουν τις τιµές των τίτλων, δεδοµένου ότι οι 

διαδοχικές τιµές τους ποσοτικοποιούν την πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς και 

έτσι καθιστούν δυνατή την εφαρµογή µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης στα πλαίσια 

διερεύνησης της σχέσης τους µε άλλες ποσοτικοποιηµένες παραµέτρους, όπως π.χ. τα 

                                                
9 Όταν, βέβαια, το χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει µικρό αριθµό τίτλων, οι οποίοι έχουν ασθενή 
συσχέτιση µε τον δείκτη τιµών, πολλές φορές δεν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση ο δείκτης και η 
αξία του χαρτοφυλακίου.   
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επιτόκια, οι ρυθµοί ανάπτυξης των οικονοµιών, ο πληθωρισµός, οι ισοτιµίες, τα 

οικονοµικά µεγέθη των εισηγµένων επιχειρήσεων κλπ. 

Επιτρέπουν, ακόµη, τη µελέτη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τάσεων 

της αγοράς (technical analysis) και τον υπολογισµό της ευαισθησίας κάθε µετοχής 

στις διακυµάνσεις της αγοράς («Συστηµατικός Κίνδυνος» - «Market Risk»). 

Τέλος, δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης στην πορεία της αγοράς ως συνόλου, µέσω 

των χρηµατιστηρίων παραγώγων («Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» - 

«Futures», «∆ικαιώµατα» - «Options» κλπ). 

 

3. Υπολογισµός της τιµής και των µεταβολών των δεικτών 

Η τιµή ενός δείκτη υπολογίζεται καθηµερινά µε βάση τιµή κλεισίµατος  και τα λοιπά 

δεδοµένα 10 των µετοχών που περιλαµβάνονται σε αυτόν. Επίσης, υπολογίζονται σε 

πραγµατικό χρόνο µε βάση τις τρέχουσες τιµές των µετοχών. 

Η διαφοροποίηση της τιµής του δείκτη από λεπτό σε λεπτό ή από ηµέρα σε ηµέρα 

εκφράζει τη µεταβολή του επιπέδου τιµών της αντίστοιχης χρηµατιστηριακής αγοράς. 

Για παράδειγµα, αν η τιµή του δείκτη είναι 4803,25 κατά τη λήξη της συνεδρίασης t1 

και 4841,68  κατά τη λήξη της συνεδρίασης t2, τότε η µεταβολή του επιπέδου των 

τιµών για την t2  είναι 0,8% ( 4841,68 / 4803,25 – 1 ).  

 

 

4. Ο Γενικός ∆είκτης τιµών του ΧΑ 

 

4.1. Σύνθεση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑ  

Για να µπορεί να συµµετέχει στον Γενικό ∆είκτη µια µετοχή, θα πρέπει να ανήκει 

στην κατηγορία της µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επίσης, να είναι εισηγµένη στο ΧΑ 

για τουλάχιστον 6 µήνες. Από τον τελευταίο κανόνα εξαιρούνται οι µετοχές 

επιχειρήσεων που έχουν χρηµατιστηριακή αξία ίση ή µεγαλύτερη του 2% του 

αθροίσµατος των µέσων χρηµατιστηριακών αξιών του συνόλου των εισηγµένων 

εταιριών.   

Ακόµη, θα πρέπει να παρουσιάζουν συναλλαγές τουλάχιστον για τουλάχιστον το 

ήµισυ των συνεδριάσεων του ΧΑ της περιόδου που εξετάζεται.  

                                                
10 Π.χ. στοιχεία που αναφέρονται στη µεταβολή του αριθµού των µετοχών της εταιρίας, σε περιπτώσεις 
που πραγµατοποιείται αύξηση ή µείωση µετοχικού κεφαλαίου. 
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Εξαιρούνται από τον Γενικό ∆είκτη µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές, 

µετατρέψιµες οµολογίες και µετοχές εταιριών επενδύσεων.   

Οι µετοχές που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, κατατάσσονται µε βάση τη Μέση 

χρηµατιστηριακή τους Αξία (ΜΧΑ) και στη συνέχεια ταξινοµούνται µε βάση την 

Αξία Συναλλαγών τους
11 (δεν περιλαµβάνονται οι συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται µε πακέτα). Η τελική κατάταξη προκύπτει από τον Αριθµητικό 

Μέσο Όρο των σειρών διαβάθµισης, µε βάση τα δύο πιο πάνω κριτήρια. Σε 

περίπτωση ισοβαθµίας δύο µετοχών επιλέγεται η µετοχή µε την µεγαλύτερη ΜΧΑ. 

Από την πιο πάνω κατάταξη επιλέγονται οι 60 πρώτες µετοχές, οι οποίες συγκροτούν 

τον Γενικό ∆είκτη (Γ∆). 

Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να περιληφθούν στον Γ∆ περισσότερες από 5 

εταιρίες του ίδιου κλάδου, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. 

 

 

4.2. Υπολογισµός της τιµής του Γενικού ∆είκτη 

Η τιµή του Γενικού ∆είκτη  υπολογίζεται µε βάση την πιο κάτω σχέση : 

d

PiNi
n

i

∑
==Γ∆ 1

 

Όπου :   

 i   = οι µετοχές που µετέχουν στον ∆είκτη ( i = 1,2,3,……,n) 

Pi = Τιµή της µετοχής (τιµή κλεισίµατος ή τρέχουσα τιµή). 

Νi = Ο αριθµός των µετοχών σε «τεµάχια» της µετοχής i 

d = Βάση υπολογισµού του ∆είκτη, ήτοι συνολική αξία των εταιριών του  

     δείκτη κατά την περίοδο έναρξης του υπολογισµού του.  

Το d  επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά που καταβάλλονται µερίσµατα  από τις 

εταιρίες του δείκτη καθώς και κάθε φορά πού πραγµατοποιούνται από αυτές 

µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου τους, µε βάση την επόµενη σχέση: 

 

P
d

close

n

i

new

PiNi∑
== 1  

                                                
11 Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται δύο φορές ετησίως (µία για το χρονικό διάστηµα 1/10 -31/3 και 
µία για το διάστηµα 1/4-30/9 
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Όπου :   

dnew   =  η νέα βάση υπολογισµού του ∆είκτη, 

Pclose = τιµή του δείκτη κατά την αµέσως προηγούµενη χρονική περίοδο (π.χ. 

τιµή κλεισίµατος της αµέσως προηγούµενης συνεδρίασης), 

  i,  Pi , Νi   = όπως πιο πάνω. 

 

 

∆είκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού ∆είκτης 

O ∆είκτης Συνολικής Απόδοσης µετρά την απόδοση του Γ∆ υποθέτοντας την 

επανεπένδυση του µερίσµατος των µετοχών που συµµετέχουν σε αυτόν κατά την 

ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος. 

 

 

4.3. Παράδειγµα υπολογισµού του Γ∆ και της Συνολικής Απόδοσής του 

Έστω τα πιο κάτω δεδοµένα των µετοχών Μ1 και Μ2, οι οποίες συγκροτούν  
τον Γενικό ∆είκτη, για την περίοδο t1  ως t10.  
 
Ζητείται να υπολογισθούν:   

 
(α) Ο Γενικός ∆είκτης και  
 
(β) Ο ∆είκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού ∆είκτη. 
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 Τιµές Μετοχών του Γ∆    

      

 Μ1  Μ2   

      

t1 3,14 20    

t2 3,2 20,05    

t3 3,22 20,2    

t4 3,28 20,3 Αποκοπή µερίσµατος Μ1,  

t5 3,3 20,1  την t6, ευρώ    0,5 

t6 3,26 20,15    

t7 3,24 20,05     

t8 3,29 20,3 

Αποκοπή µερίσµατος 
Μ2,     

t9 3,25 20,5 την t10, ευρώ    0,8 

t10 3,19 18,6    

t11 3,17 18,8    

t12 3,21 18,4    

t13 3,26 18,6    

t14 3,3 18,9    

Αριθµός       

µετοχών 
(εκ)=Ν 50  40   

 

 

Λύση        

 Ηµερήσια αξία των Μ1, Μ2 και Μ3 (εκ.ευρώ)    

 MCV(Μ1)= MCV(Μ2)= Σ(MCVi)   Γενικός  

 PM1*NM1 PM2*NM2  Σ(MCVi) Βάση ∆είκτης  

t1 157 800 957     

t2 160 802 962 957 957 1000  

t3 161 808 969 962 957 1005,22  

t4 164 812 976 969 957 1012,54  

t5 165 804 969 976 957 1019,85  

t6 163 806 969 969 957 1012,54  

t7 162 802 964 969  1012,54  

t8 164,5 812 976,5 964  1007,31  

t9 162,5 820 982,5 976,5  1020,38  

t10 159,5 744 903,5 982,5  1026,65  

t11 158,5 752 910,5 903,5  944,096  

t12 160,5 736 896,5 910,5  951,411  

t13 163 744 907 896,5  936,782  

t14 165 756 921 907  947,753  

    921  962,382  

 Τιµή του ∆είκτη - Έναρξη µε τιµή =   1000    
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 Μ1 

Μ1(t-1) 

µείον 

Μέρισµα Μ2 

Μ2(t-1) 

µείον 

Μέρισµα M1Ν1 M2Ν2 ΣXiΝi 

t1        

t2        

t3        

t4        

t5 3,3  20,1     

t6 3,26 2,8 20,15 20,1 140 804 944,0 

t7 3,24  20,05  162 802 964,0 

t8 3,29  20,3  164,5 812 976,5 

t9 3,25  20,5  162,5 820 982,5 

t10 3,19 3,25 18,6 19,7 162,5 788 950,5 

t11 3,17  18,8  158,5 752 910,5 

t12 3,21  18,4  160,5 736 896,5 

t13 3,26  18,6  163 744 907,0 

t14 3,3  18,9  165 756 921,0 

 

    ∆είκτης 

 Γενικός   Συνολικής  

 ∆είκτης Pclose Dnew Απόδοσης 

t1 1000,0  957,0 1000 

t2 1005,2  957,0 1005,2 

t3 1012,5  957,0 1012,5 

t4 1019,9  957,0 1019,9 

t5 1012,5  957,0 1012,5 

t6 1012,5 1012,5 932,3 1039,4 

t7 1007,3  932,3 1034,0 

t8 1020,4  932,3 1047,4 

t9 1026,6  932,3 1053,8 

t10 944,1 1026,6 901,9 1001,7 

t11 951,4  901,9 1009,5 

t12 936,8  901,9 994,0 

t13 947,8  901,9 1005,6 

t14 962,4  901,9 1021,1 
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4.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Γενικού ∆είκτη 
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6. Οι ∆είκτες FTSE/XA 

 

6.1. Εισαγωγή 

Οι δείκτες FTSE/XA δηµιουργήθηκαν µε βάση τις προδιαγραφές της FTSE 

International Limited, µε στόχο να καταστούν αποδεκτοί από τη διεθνή επενδυτική 

κοινότητα και να αποτελέσουν το µέτρο µέτρησης των µεταβολών των τιµών στις 

διάφορες κατηγορίες µετοχών του ΧΑ, στις οποίες αναφέρονται. Με τον τρόπο αυτό, 

οι επενδυτές πληροφορούνται  για τις διαµορφούµενες τάσεις στο ΧΑ  και µπορούν  

να πραγµατοποιήσουν πράξεις επί παραγώγων, π.χ. σε Συµβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης, Call Options και Put Options  στους δείκτες αυτούς. 

Η οµάδα δεικτών FTSE/XA περιλαµβάνει τους πιο κάτω επιµέρους δείκτες : 

• FTSE/XA 20,  

• FTSE/XA Mid 40, 

• FTSE/XA Small Cap 80, 

• FTSE/XA 140, 

• FTSE/XA International, 

• FTSE Med 100 

 

Η επίσηµη αιτιολόγηση της εισαγωγής των πιο πάνω δεικτών περιλαµβάνεται στο site 

του ΧΑ (www.ase.gr - ∆είκτες- Πληροφορίες – Βασικοί κανόνες), όπου αναφέρονται 

τα εξής  (Βασικοί Κανόνες ∆ιαχείρισης και Υπολογισµού των ∆εικτών FTSE/XA  - Έκδοση 6.0 -Νοέµβριος 

2005): 

 

« Η σειρά δεικτών FTSE/XA συµπεριλαµβάνει τους FTSE/XA 20, FTSE/XA Mid 40 και FTSE/XA Small 

Cap 80, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν για να παρέχουν ένα µέτρο σύγκρισης της απόδοσης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε πραγµατικό χρόνο όπου µπορούν να στηριχθούν οι συναλλαγές της 

αγοράς παραγώγων συνδεόµενων µε τους δείκτες, τον δείκτη FTSE/XA 140, ο οποίος είναι δείκτης 

αναφοράς αντιπροσωπευτικός όλων των Ελληνικών Μετοχών, και τον δείκτη FTSE/XA ∆ιεθνή, ο 

οποίος είναι δείκτης αναφοράς που αντιπροσωπεύει την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης («Big 

Cap») του ΧΑ.» 
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«Ο δείκτης FTSE Med 100 σχεδιάστηκε για να απεικονίσει την επίδοση των µεγαλύτερων εταιριών στις 

αγορές της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχικώς θα περιλαµβάνει τις αγορές της Κύπρου, της 

Ελλάδας και του Ισραήλ ….. Με την πάροδο του χρόνου θα προστεθούν άλλες αγορές. Ο δείκτης 

ενδείκνυται για συναλλαγές σε Παράγωγα και Χρηµατιστηριακώς ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία 

Κεφάλαια (ETFs»). 

 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος ένταξης των µετοχών στους πιο πάνω δείκτες, θα 

πρέπει να αποσαφηνισθούν κάποιες έννοιες που αναφέρονται στον προσδιορισµό της 

στη χρηµατιστηριακής αξίας των εισηγµένων επιχειρήσεων, στην τιµή των µετοχών 

και στις προϋποθέσεις  επιλεξιµότητητάς τους: 

 

5.2. Τιµή κλεισίµατος και Τρέχουσα τιµή µετοχής  

Ως τιµή µιας µετοχής (Pi), µετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης, θεωρείται η 

«Τιµή Κλεισίµατος», η οποία ορίζεται είτε ως η τιµή της τελευταίας συναλλαγής είτε 

ως ο µέσος όρος ενός δείγµατος συναλλαγών.  

Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, η προσφορά και ζήτηση της µετοχής 

µεταβάλλονται, προκαλώντας συναλλαγές σε διάφορες τιµές. Οι τιµές αυτές 

(=τρέχουσες τιµές)  χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των δεικτών σε 

πραγµατικό χρόνο (στο ΧΑ, κάθε 30 δευτερόλεπτα).  

 

5.3. Χρηµατιστηριακή Αξία  εισηγµένης επιχείρησης   

Η χρηµατιστηριακή αξία (Market Capitalization Value ή MCVi ) µιας εισηγµένης 

επιχείρησης ορίζεται ως το γινόµενο του αριθµού των µετοχών της (Ν) επί την τιµή 

της µετοχής της (Pi) :      

 

MCVi = N*Pi 
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5.4. Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία  εισηγµένης επιχείρησης   

Η Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία (
−

MCV ) υπολογίζεται µια  σειρά χρονικών περιόδων 

(m) και ορίζεται ως ο µέσος των περιόδων αυτών : 

 

−

MCV m = mMCVi
m

i

/)]([
1

∑
=

      ή       
−

MCV m  = 
m

NiPi
m

i

∑
=1  

 

 

5.5. Χρηµατιστηριακή Αξία  ∆είκτη 

Η Χρηµατιστηριακή Αξία ενός ∆είκτη (ΧΑ∆) ισούται µε το άθροισµα των 

χρηµατιστηριακών αξιών των επιχειρήσεων που µετέχουν σε αυτόν : 

 

  

ΧΑ∆ = )(
1

∑
=

n

i

MCVi  

 

 

5.6. Ποσοστό Ευρείας ∆ιασποράς 

Η Κυκλοφοριακή ταχύτητα µιας µετοχής  (ΚΤi) σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα t, δείχνει την εµπορευσιµότητά της και εκφράζεται µε τη σχέση της αξίας 

των συναλλαγών επί της µετοχής αυτής (transactions value  ή  TVi) προς τη συνολική 

αξία των µετοχών της αντίστοιχης επιχείρησης, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Στο ΧΑ, για τον υπολογισµό της ΚΤ, αντί της συνολικής αξίας της µετοχής (MCVi) 

λαµβάνεται ένα υποσύνολό της ( adjMCVi), το οποίο περιλαµβάνει την αξία των 

µετοχών που κατέχει το επενδυτικό κοινό (= free float). Το free float ( f ), όταν 

εκφράζεται ως ποσοστό του συνόλου των µετοχών της επιχείρησης, αναφέρεται ως 

«ποσοστό ευρείας διασποράς» και παίρνει τιµές από 0 ως 100%. 
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Σηµειώνεται, ακόµη, ότι στην αξία των συναλλαγών δεν περιλαµβάνεται η αξία των 

πακέτων. 

 

f
X

adjMCVt

TVt

KTi

t

t 11

∑
==  

 

 

5.7. Προϋποθέσεις συµµετοχής στους δείκτες FTSE/XA 

(Πηγή: www.ase.gr)  

 

Οι µετοχές όλων των επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες στο ΧΑ µπορούν να 

συµµετέχουν στους δείκτες, εκτός από τις εξαιρούµενες και εκείνες που δεν πληρούν 

τους συγκεκριµένους περιορισµούς που αναφέρονται στους Κανόνες ∆ιαχείρισης των 

δεικτών.  

Ειδικότερα, για τη συµµετοχή στους δείκτες απαιτούνται (µεταξύ άλλων) κυρίως τα 

εξής: 

• Οι µετοχές να διαπραγµατεύονται µε Συνεχή Μέθοδο καθ’όλη την 

διάρκεια συνεδρίασης του ΧΑ. 

• Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις να καταβάλλουν το µεγαλύτερο µέρος των 

πληρωτέων φόρων τους στην Ελλάδα. 

• Οι µετοχές να ικανοποιούν την ελάχιστη οριζόµενη διασπορά, η οποία 

σήµερα είναι 15%.  

• Οι µετοχές να ικανοποιούν (πλην των νέων εκδόσεων12) τα πιο κάτω 

κριτήρια ρευστότητας: 

                                                
12 Η αρµόδια επιτροπή για τη λειτουργία των δεικτών αξιολογεί και αποφασίζει κατά περίπτωση να 
περιλάβει η όχι στον δείκτη, τη µετοχή µιας νεοεισαχθείσας µετοχής. 
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i. Να έχουν κατ’ ελάχιστον 30 ηµέρες συνεδρίασης από την 

έναρξη της επίσηµης άνευ όρων διαπραγµάτευσης. 

ii. Να βρίσκονται σε διαπραγµάτευση κατά τουλάχιστον το ήµισυ 

των εργάσιµων ηµερών για κάθε διαρρεύσαν ηµερολογιακό 

εξάµηνο. 

iii. Να έχουν συναλλαγές τουλάχιστον 20% των εκδιδόµενων 

µετοχών τους, µετά την εφαρµογή κάθε περιορισµού του 

δείκτη ευρείας διασποράς, κατ’ έτος.  

 ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στους δείκτες οι πιο κάτω αξίες : 

• Οι µετατρέψιµες µετοχές, προνοµιούχες µετοχές και οµολογίες.  

• Οι επενδυτικές εταιρίες, τα Exchange Traded Funds (ETFs) και τα κεφάλαια 

των οποίων οι τιµές είναι προϊόν υποκείµενων επενδύσεων.   

• Τα χρεόγραφα που συναλλάσσονται µε Αυτόµατη και Στιγµιαία Κατάρτιση 

Συναλλαγών (Call Auction) ή µεταφέρονται σε διαπραγµάτευση Call Auction. 

 

5.8. Υπολογισµός της τιµής των δεικτών FTSE/XA 

Οι δείκτες FTSE/XA είναι σταθµισµένοι µε βάση την αξία των επιχειρήσεων που 

µετέχουν σε αυτούς (value weighted) και υπολογίζονται µε βάση την πιο κάτω σχέση: 

d

PiNifi
n

i

∑
==∆ 1

 

 

Όπου : ∆  = ο υπολογιζόµενος δείκτης 

 i   = οι µετοχές που µετέχουν στον ∆είκτη ( i = 1,2,3,……,n) 

Pi = Τιµή της µετοχής (τιµή κλεισίµατος ή τρέχουσα τιµή). 

Νi = Ο αριθµός των µετοχών σε «τεµάχια» της µετοχής i 

 fi = Ποσοστό Ευρείας ∆ιασποράς της µετοχής i. 

 d = Βάση υπολογισµού του ∆είκτη, ήτοι συνολική αξία των εταιριών του 

δείκτη κατά την περίοδο έναρξης του υπολογισµού του. Κατά τον υπολογισµό της 

συνολικής απόδοσης του ∆είκτη, η Βάση (d) προσαρµόζεται όταν καταβάλλονται 

µερίσµατα  από τις εταιρίες του δείκτη καθώς και κάθε φορά πού πραγµατοποιούνται 

από αυτές µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου τους. 
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FTSE Med 100 

• Σχεδιάστηκε για να απεικονίσει την επίδοση των µεγαλύτερων εταιριών στις 

αγορές της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχικώς θα περιλαµβάνει 

τις αγορές της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ. Ενδείκνυται για 

συναλλαγές σε Παράγωγα και Χρηµατιστηριακώς ∆ιαπραγµατεύσιµα 

Αµοιβαία Κεφάλαια (ETFs). 

• Περιλαµβάνει τις µεγαλύτερες 100 εταιρίες κατά αξία κεφαλαιοποίησης.  

• Το βασικό νόµισµα του δείκτη είναι το Ευρώ, αλλά θα δηµοσιεύεται στο 

τέλος της ηµέρας σε Ευρώ, Λίρες Στερλίνες, ∆ολάρια ΗΠΑ, Σέκελς Ισραήλ 

και Κυπριακές Λίρες. Για τον υπολογισµό του δείκτη χρησιµοποιούνται 

δεδοµένα τιµών διαπραγµάτευσης στο τοπικό νόµισµα κάθε χρηµατιστηρίου. 

Ακολουθεί µετατροπή, σε πραγµατικό χρόνο, µε βάση τις ισοτιµίες του 

Reuters. 

Για τον υπολογισµό των τελικών τιµών του δείκτη λαµβάνονται στις 18.30 

(ελληνική ώρα)οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες  από το Reuters - φέρουν την 

ονοµασία «Συναλλαγµατικές ισοτιµίες κλεισίµατος του δείκτη FTSE Med  

100». 

• Υπολογίζεται σε πραγµατικό χρόνο και θα δηµοσιεύεται κάθε λεπτό κατά τον 

χρόνο υπολογισµού. 

• Οι δείκτες Συνολικής Απόδοσης θα δηµοσιεύονται στο τέλος κάθε εργάσιµης 

ηµέρας και θα βασίζονται σε προσαρµογές µετά την αποκοπή µερίσµατος. 

• Οι τιµές του FTSE Med 100 δηµοσιεύονται κατά τις ηµέρες αργίας εφόσον 

τουλάχιστον µία από τις αγορές λειτουργεί. ∆εν θα υπολογίζεται την 1η 

Ιανουαρίου. 
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Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αµοιβαία Κεφάλαια 

 
 

1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να µειώσει τον 

πιθανό κίνδυνο χωρίς αντίστοιχη µείωση της προσδοκώµενης απόδοσης.  

Μπορεί επίσης να επιλέξει το επίπεδο του κινδύνου που θεωρεί ανεκτό ή να δώσει  

έµφαση σε στοιχεία που τον ενδιαφέρουν, τα οποία τελικά καθορίζουν και τη 

σύνθεση του εισοδήµατος του (απο το χαρτοφυλάκιο) σε µερίσµατα, τόκους και 

κέρδη κεφαλαίου. 

Όµως, η συγκρότηση του επιθυµητού χαρτοφυλακίου απαιτεί σηµαντικά κεφάλαια, 

επαρκή πληροφόρηση, εξειδικευµένη γνώση και ικανότητα σχετικά µε τη λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων, δαπάνες κλπ.  

Με άλλα λόγια ο µέσος επενδυτής δεν µπορεί, πρακτικά, να δηµιουργήσει (από 

µόνος του) συστηµατικό χαρτοφυλάκιο και έτσι βρίσκεται σε µειονεκτική θέση σε 

σχέση µε εκείνους που µπορούν.  

Το πρόβληµα όµως φαίνεται να αντιµετωπίζεται ικανοποιητικά µε την ανάπτυξη 

εταιριών οι οποίες διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια τίτλων και µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο πωλούν δικαιώµατα πάνω σε αυτά.  

Η αγορά τέτοιων δικαιωµάτων είναι ισοδύναµη της επένδυσης σε ένα καλά 

συγκροτηµένο και ικανοποιητικά διαχειριζόµενο χαρτοφυλάκιο, συνεπάγεται  δε τα 

εξής κύρια πλεονεκτήµατα για τον επενδυτή: 

 

-Μετέχει σε ένα χαρτοφυλάκιο που έχουν συγκροτήσει ειδικοί αναλυτές και έµπειροι 

διαχειριστές χωρίς να χρειαστεί η οποιαδήποτε ενέργεια από µέρους του. 

 

-Το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, αναθεωρείται και  

βελτιώνεται, χωρίς τη δική του συµµετοχή.  

 

-Ανεξάρτητα από το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συγκρότηση ενός 

αποτελεσµατικού  χαρτοφυλακίου, ο µεµονωµένος επενδυτής µπορεί να µετέχει σε 

αυτό (στην ουσία εξ αδιαιρέτου) διαθέτοντας ακόµη και αµελητέα ποσά. 
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Τα πιο πάνω πλεονεκτήµατα αποτελούν και την εξήγηση της ταχύτατης διάδοσης 

των εταιριών χαρτοφυλακίου στις χώρες που διαθέτουν αναπτυγµένο χρηµατιστήριο 

(κύρια στις ΗΠΑ).  

 

Οι εταιρίες αυτές, για να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες και επιθυµίες των 

επενδυτών, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τη µορφή (οι πιο γνωστές είναι 

οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και τα Αµοιβαία Κεφάλαια) και ως προς 

τον προσανατολισµό (π.χ. χαρτοφυλάκια έντασης µερισµάτων ή κεφαλαιακών 

κερδών ή τόκων κλπ.). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, παράλληλα µε τα 

"Επαγγελµατικά χαρτοφυλάκια" που απευθύνονται αποκλειστικά στο κοινό, 

αναπτύχθηκε µια νέα κατηγορία χαρτοφυλακίων των οποίων δικαιούχοι  είναι 

επιχειρήσεις µε συνεχείς και συστηµατικές εισροές κεφαλαίων προς επένδυση (π.χ. 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις). 

 

2. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) 

Οι ΕΕΧ είναι γνωστές και ως "αµιγείς εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου"  ή 

Closed-End Funds ή Investment Trusts. Αντικείµενο των εταιριών αυτών είναι η 

συγκέντρωση κεφαλαίων και η επένδυσή τους σε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων του 

οποίου τη διαχείριση ασκούν οι ίδιες οι ΕΕΧ. 

Η ίδρυσή τους πραγµατοποιείται µε τη µεθόδευση που απαιτείται για συνήθεις 

επιχειρήσεις αντίστοιχης µορφής (στην Ελλάδα ΑΕ) και ισχύουν για αυτές οι ίδιες 

διατάξεις, εκτός αν προβλέπονται και συµπληρωµατικές ειδικές ρυθµίσεις (στην 

Ελλάδα: Ν.2190/1920 και ΑΝ 608/70). 

Το ιδρυτικό κεφάλαιο των ΕΧ σχηµατίζεται µε την έκδοση και πώληση µετοχών, 

στο κοινό ή συγκεκριµένα πρόσωπα: Το κεφάλαιο αυτό µπορεί να διευρυνθεί µε 

µεταγενέστερες εκδόσεις (και πωλήσεις) νέων µετοχών. Ακόµη, η χρηµατοδότησή 

τους µπορεί να πραγµατοποιείται και από δανειακά κεφάλαια, µέσω της έκδοσης 

και διάθεσης οµολογιών.  

Η διοίκηση των εταιριών χαρτοφυλακίου ασκείται από δικά τους στελέχη, σε 

αντίθεση µε τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία διοικούνται από άλλο φορέα. Η 

διοίκηση αποφασίζει, κοντά στα άλλα, για τον τρόπο επένδυσης των διαθεσίµων 

κεφαλαίων και τη διανοµή των πραγµατοποιούµενων κερδών. Πιο αναλυτικά, 

επιλέγει την επενδυτική στρατηγική της εταιρίας, δίνει εντολές για τις 



ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: Αποσπασµατικές  σηµειώσεις 
  

συγκεκριµένες "κινήσεις" της επιχείρησης στην αγορά χρεογράφων (κύρια για το 

χρόνο και την έκταση κάθε συναλλαγής) και καθορίζει τη µερισµατική της 

πολιτική. 

   

Τα έσοδα των ΕΧ προέρχονται από τις εξής κύριες πηγές: 

 

- Μερίσµατα (dividends)       Των 

-Τόκοι (interest)                                        τίτλων του 

- Κεφαλαιακά κέρδη (capital gains)         χαρτοφυλακίου τους 

 

Οι δαπάνες τους αφορούν κυρίως την αµοιβή του (συνήθως ολιγάριθµου) 

προσωπικού τους και τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα. Είναι φανερό, δηλαδή, ότι οι 

επιχειρήσεις αυτές δεν αντιµετωπίζουν (καταρχήν) προβλήµατα ρευστότητας. 

Η απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε µετοχές ΕΕΧ προσδιορίζεται 

από τα διανεµόµενα µερίσµατα και τη µεταβολή της τιµής των µετοχών αυτών, η δε 

ρευστοποίησή τους πραγµατοποιείται µέσω του χρηµατιστηρίου αξιών στο οποίο 

είναι εισηγµένες.  

Με άλλα λόγια, ο µέτοχος µιας ΕΕΧ δε διαφοροποιείται από το µέτοχο 

οποιασδήποτε άλλης εταιρίας, τόσο ως προς το είδος των πηγών εσόδων όσο και ως 

προς τους µηχανισµούς επαναπόκτησης των ενδεδυµένων κεφαλαίων του. 

 

3. Τα  Αµοιβαία  Κεφάλαια (ΑΚ) 

Τα ΑΚ είναι επίσης γνωστά και ως Open-End Investment Companies. Ως ΑΚ 

εννοούµε ένα σύνολο ενεργητικού το οποίο ανήκει "εξ αδιαιρέτου" σε 

περισσότερους συνιδιοκτήτες. Οι τελευταίοι είναι και οι χρηµατοδότες του 

ενεργητικού αυτού. Το ΑΚ δεν έχει νοµική προσωπικότητα γι' αυτό και η 

διαχείριση του είναι αναγκαίο να γίνεται από κάποια εταιρία (η οποία δεν είναι 

συνήθως συνιδιοκτήτης). Εποµένως, στην περίπτωση των ΑΚ, υπάρχουν δυο µέρη, 

η συνύπαρξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της λειτουργίας του θεσµού: 

 

- Το ΑΚ (δηλαδή το ενεργητικό) 

 

- Ο ∆ιαχειριστής (δηλαδή η διοίκηση του ενεργητικού) 
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Το κύριο χαρακτηριστικό των ΑΚ είναι η διαρκής µεταβολή της αξίας του 

χαρτοφυλακίου τους. Πιο συγκεκριµένα, οι συνιδιοκτήτες του ΑΚ έχουν τη 

δυνατότητα αυξοµείωσης της συµµετοχής τους σε αυτό δια της αγοράς νέων 

µεριδίων ή εξαργύρωσης µεριδίων που έχουν ήδη αγοράσει. Έτσι, το ΑΚ 

τροφοδοτείται διαρκώς µε νέα κεφάλαια αλλά και είναι υποχρεωµένο να 

καταβάλλει κάποια άλλα ποσά για τα εξαγοραζόµενα µερίδια. 

Ο προσδιορισµός της τιµής πώλησης ή αγοράς (=εξαγοράς) των µεριδίων γίνεται µε 

βάση την "αξία" των τελευταίων, η οποία ορίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης της 

αξίας του καθαρού ενεργητικού δια του αριθµού των "µεριδίων" σε κυκλοφορία13. 

 

Η τιµή πώλησης συνήθως υπερβαίνει την αξία του µεριδίου κατά ένα ποσό 

(προµήθεια) που ορίζεται µε πάγιο τρόπο και εκφράζεται ως ποσοστό της αξίας 

αυτής. 

Αντίστοιχος είναι ο προσδιορισµός της τιµής εξαγοράς µε τη διαφορά ότι η 

προµήθεια αφαιρείται από την αξία του µεριδίου. Η υποχρέωση του ΑΚ να 

ρευστοποιεί µέρος των µεριδίων του σε καθηµερινή βάση, έχει τις εξής δυο 

σηµαντικότατες συνέπειες:  

 

(1) Αυξάνει τη ρευστότητα των µεριδιούχων, µειώνοντας ταυτόχρονα (από το 

γεγονός αυτό και µόνο) τον επενδυτικό τους κίνδυνο.  

 

(2) Αυξάνει την επαγρύπνηση του διαχειριστή του ΑΚ για διατήρηση ικανότητας 

ανταπόκρισης στα αιτήµατα εξαγοράς µεριδίων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τις 

επιλογές τίτλων µε κατεύθυνση προς τους τίτλους υψηλής, σχετικά, 

εµπορευσιµότητας. 

 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα µερίδια δεν εισάγονται συνήθως στο 

χρηµατιστήριο
14, η δε αγοραπωλησία τους γίνεται από το διαχειριστή του ΑΚ, είτε 

άµεσα είτε µέσω δικτύου αντιπροσώπων (συνήθως καταστήµατα τραπεζών ή 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων). 

 

                                                
13 Πρόκειται για τα µερίδια που "κρατούν στα χέρια τους" οι συνιδιοκτήτες 
14 Σε ορισµένες χώρες αποτελούν χρηµατιστηριακούς τίτλους 
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Τα έσοδα των µεριδιούχων προέρχονται από τα διανεµόµενα µερίσµατα και από τη 

διαφοροποίηση της τιµής των µεριδίων. Αντίστοιχα, πηγές εσόδων των ΑΚ 

αποτελούν τα µερίσµατα και οι τόκοι των τίτλων αυτών. 

 

................................................................................................................................ 

 

4. Νοµικό πλαίσιο των ελληνικών ΑΚ 

 

Έννοια των ΑΚ και των ΑΕ ∆ιαχείρισης ΑΚ 

Το ΑΚ είναι ένα σύνολο στοιχείων ενεργητικού (κύρια, µετρητών και χρεωγράφων) 

του οποίου τα επιµέρους στοιχεία ανήκουν "εξ αδιαιρέτου" σε περισσότερα 

πρόσωπα. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τα ΑΚ δεν αποτελούν νοµικά πρόσωπα, 

εποµένως, οι συνιδιοκτήτες τους δεν µπορούν να τα διαχειριστούν άµεσα (ως 

γενική συνέλευση) ή έµµεσα (µέσω εκλεγµένου ∆.Σ.). Τη διαχείριση των κοινών 

αυτών περιουσιών αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε το νόµο, ειδικές εταιρίες που έχουν 

ως αποκλειστικό σκοπό τέτοιες διαχειρίσεις και είναι γνωστές ως "Ανώνυµες 

Εταιρίες ∆ιαχείρισης ΑΚ" ή "Α.Ε. ∆ιαχείρισης". 

Ο διαχωρισµός της ιδιοκτησίας από τη διαχείριση είναι µεν επικίνδυνος αφού 

µπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις, είναι όµως και αναγκαίος στις επενδύσεις 

αυτής της κατηγορίας που προϋποθέτουν υψηλής εξειδίκευσης management, το 

οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα διασφάλιζαν οι µεριδιούχοι. 

Άλλωστε, οι συνιδιοκτήτες ενός Α.Κ. δεν αποκλείονται από την Α.Ε. ∆ιαχείρισης, 

στο κεφάλαιο της οποίας µπορούν, καταρχήν, να µετέχουν. 

Το Ν.∆.608/70 προσπαθεί να διασφαλίσει την αρµονική συνεργασία των "εταιριών" 

του ΑΚ και της ΑΕ ∆ιαχείρισης και να αποτρέψει βλάβη των συµφερόντων, των 

πρώτων. 

 

Το νοµικό πλαίσιο των Εταιριών ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των 

Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου καθορίζεται από το νόµο 1969/91, όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 433/1993 και το 

νόµο 2533/1997. Αυτό το νοµικό πλαίσιο συµπληρώνεται από διάφορες 

κανονιστικές διατάξεις τις οποίες έχουν εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο 

Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας. Τις σχέσεις των Εταιριών µεταξύ τους, εσωτερικά 

θέµατα των Εταιριών και σχέσεις µε το επενδυτικό κοινό ρυθµίζει και ο Κώδικας 
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∆εοντολογίας της Ενώσεως Θεσµικών Επενδυτών και ο Κώδικας ∆εοντολογίας των 

Α.Ε.∆.Α.Κ. και ΕΕΧ που έχει θεσπισθεί µε απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Οι Εταιρίες ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και οι Εταιρίες 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η 

οποία χορηγεί και την άδεια λειτουργίας τους.  

 

Σύσταση της ΑΕ ∆ιαχείρισης 

Για να συσταθεί µια ΑΕ ∆ιαχείρισης απαιτείται άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, η 

οποία χορηγείται µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η 

προβλεπόµενη από το άρθρο 4 του Ν.2190/1920 υπουργική απόφαση για την 

ίδρυση ΑΕ ακολουθεί την πιο πάνω άδεια. 

Καταστατικός σκοπός της ΑΕ ∆ιαχείρισης πρέπει να είναι η ∆ιαχείριση ΑΚ µόνο. 

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι µια ΑΕ ∆ιαχείρισης δε συνδέεται αναγκαία µε 

ένα µόνο Α.Κ. Ο νόµος της δίνει το δικαίωµα να διαχειρίζεται περισσότερα του 

ενός ΑΚ, ταυτόχρονα.  

 

 

 

Η εποπτεύουσα Αρχή έχει δικαίωµα να αρνηθεί τη χορήγηση της ζητούµενης 

άδειας για ίδρυση ΑΕ ∆ιαχείρισης, κατά ελεύθερη κρίση. 

Στις περιπτώσεις που τη χορηγεί, απαιτείται η εντός τριών µηνών κατάθεση (από 

την ΑΕ ∆ιαχείρισης) των στοιχείων ενεργητικού του αντίστοιχου Α.Κ. στο 

θεµατοφύλακά του. Η προθεσµία αυτή είναι ανατρεπτική, µε την έννοια ότι η 

παράβασή της συνεπάγεται ακύρωση της χορηγηθείσας άδειας. 

Το 40% τουλάχιστο, του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας διαχείρισης, πρέπει να 

ανήκει σε ΑΕ µε καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ίσο ή ανώτερο από το κάθε 

φορά προβλεπόµενο ελάχιστο κεφάλαιο. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να µετέχει στην 

ΑΕ ∆ιαχείρισης µε ποσοστό ανώτερο του 50%.  

 

Αποστολή της ΑΕ ∆ιαχείρισης 

Η  ΑΕ ∆ιαχείρισης παρέχει το εξής έργο: 
 

-Φροντίζει για την έκδοση αδειών κλπ. που απαιτούνται για τη σύσταση του ΑΚ. 
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-Αποφασίζει για τον τρόπο επένδυσης των διαθεσίµων του ΑΚ.  
 

-Εκδίδει, πουλά και αγοράζει µερίδια του ΑΚ και τηρεί τους σχετικούς 
λογαριασµούς. 
 

-Εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες του ΑΚ. 
 

-Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε το ΑΚ ρυθµίσεων όπως, π.χ. τη 
δηµοσίευση ή παροχή στις αρµόδιες αρχές των προβλεπόµενων στοιχείων. 
 

(Η αµοιβή της ΑΕ ∆ιαχείρισης για το παρεχόµενο από αυτή έργο ορίζεται στον 
κανονισµό του ΑΚ και συνήθως αποτελεί ποσοστό της αξίας του χαρτοφυλακίου 
του). 
 
Η επιλογή των τίτλων στους οποίους θα επενδυθούν τα διαθέσιµα του ΑΚ, καθώς 

και το ύψος των τοποθετήσεων κατά τίτλο, είναι αποστολή της ΑΕ ∆ιαχείρισης. 

Απλά, το Ν.∆. 608/70 διαγράφει κάποια γενικά πλαίσια µέσα στα οποία θα πρέπει 

να κινηθεί η διαχειρίστρια εταιρία. 

Η συµµετοχή στο ΑΚ αποδεικνύεται µε έγγραφο τίτλο (µερίδιο) που εκδίδεται από 

την ΑΕ ∆ιαχείρισης. Η τελευταία θα πρέπει να φροντίζει για την εξαγορά 

υφισταµένων µεριδίων ή την πώληση νέων, ανάλογα µε τις εκδηλωµένες διαθέσεις 

των παλιών και νέων µεριδιούχων. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να ετοιµάζει τους 

νέους τίτλους, να συγκεντρώνει και ακυρώνει τους παλιούς, να προσδιορίζει τις 

τιµές αγοράς και πώλησής τους, να ενηµερώνει το θεµατοφύλακα κλπ. 

Επίσης, η ΑΕ ∆ιαχείρισης µπορεί να συµφωνεί µε τρίτους την αντιπροσώπευσή της 

για πωλήσεις µεριδίων. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, το ΑΚ δεν 

αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Έτσι, οι συνιδιοκτήτες του εκπροσωπούνται δικαστικά 

και εξώδικα από την ΑΕ ∆ιαχείρισης. Η εκπροσώπηση αφορά τις σχέσεις που 

προκύπτουν από τη διαχείριση του ΑΚ και τα δικαιώµατά τους επί του ΑΚ.  

Τέλος, η ΑΕ ∆ιαχείρισης δηµοσιεύει ή διανέµει στους µετόχους τα προβλεπόµενα 

από το νόµο στοιχεία (όπως, π.χ. αναλυτική κατάσταση επενδύσεων σε τίτλους) και 

γενικότερα φροντίζει για τη συµµόρφωση του ΑΚ µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

................................................................................................................................ 

 

Τα µερίδια του ΑΚ 

Το ενεργητικό του ΑΚ διαιρείται (θεωρητικά) σε ισοδύναµα κέρδη, γνωστά ως 

µερίδια. Ένας συνιδιοκτήτης (µεριδιούχος) του ΑΚ µπορεί να µετέχει σε αυτό µε 

περισσότερα µερίδια (όχι αναγκαία µε ακέραιο αριθµό µεριδίων), η δε συµµετοχή 



ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: Αποσπασµατικές  σηµειώσεις 
  

του αποδεικνύεται µε σχετικό έγγραφο τίτλο. Στην πράξη, ο µεριδιούχος 

αποφασίζει για το ποσό που θα επενδύσει και όχι για τον αριθµό µεριδίων που θα 

αγοράσει. Έτσι, το ποσό αυτό, διαιρούµενο µε την αντίστοιχη τιµή πώλησης κατά 

µερίδιο, προσδιορίζει τον αριθµό των µεριδίων. Η πρακτική αυτή διευκολύνει 

σηµαντικά τον υποψήφιο επενδυτή διότι δεν του επιβάλλει να τοποθετήσει κάποιο 

ποσό που είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της τιµής του µεριδίου και τον απαλλάσσει 

από τους σχετικούς "λογαριασµούς" οι οποίοι όσο και αν είναι απλοί 

προβληµατίζουν τους απλοϊκούς επενδυτές. 

Τα µερίδια εκδίδονται από την ΑΕ ∆ιαχείρισης και προσυπογράφονται από το 

θεµατοφύλακα, ο οποίος βεβαιώνει την καταβολή της αξίας τους (Κατ’  επιταγή του 

νόµου είναι ονοµαστικά) . 

 

Ο αγοραστής παραλαµβάνει τους τίτλους µεριδίων που ζητά µετά την εξόφλησή 

τους, η οποία γίνεται αποκλειστικά µε µετρητά ή χρεόγραφα (άρθρο 14, παρ.1). Σε 

καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στην ΑΕ ∆ιαχείρισης ή στο θεµατοφύλακα να 

χορηγήσουν πίστωση (για διάθεση µεριδίου) εις βάρος του ΑΚ. 

 

................................................................................................................................ 

 

Αγορά και πώληση µεριδίων 

Η πώληση µεριδίων από την ΑΕ ∆ιαχείρισης καθώς και η εξαγορά τους, υπόκεινται 

σε περιορισµούς οι οποίοι εισάγονται από τον ΑΝ 608/70 ή τον Κανονισµό του ΑΚ. 

Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν τους εξής κύριους τοµείς: 

 

-Τιµή πώλησης 

-Τιµή εξαγοράς 

-Προθεσµίες εξαγοράς 

-Τρόπος διακανονισµού του τιµήµατος πώλησης ή εξαγοράς 

Για τον προσδιορισµό της τιµής πώλησης ή εξαγοράς ενός µεριδίου είναι αναγκαίο 

να υπολογιστεί, πρώτα, η αξία του µεριδίου αυτού. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 (παρ.1) του Ν.∆.608/70, η αξία κάθε µεριδίου ΑΚ 

υπολογίζεται από την ΑΕ ∆ιαχείρισης την επόµενη κάθε εργάσιµης ηµέρας του 
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Χρηµατιστηρίου Αθηνών και ισούται µε το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού 

καθαρού ενεργητικού (του ΑΚ) µε τον αριθµό των µεριδίων που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία. 

 

Για τον προσδιορισµό της αξίας του ενεργητικού υπάρχουν περιορισµοί 

αναφερόµενοι κατά κύριο λόγο στον τρόπο αποτίµησης των χρεογράφων που έχει 

στην κυριότητά του το ΑΚ.  

 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

(1) Τα εισηγµένα χρεόγραφα αποτιµώνται στην τελευταία τιµή κλεισίµατος, και 

 

(2) Τα µη εισηγµένα αποτιµώνται µε βάση τους κανόνες που θέτει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς µε τις κάθε φορά αποφάσεις της. 

 

Η ΑΕ ∆ιαχείρισης είναι υποχρεωµένη να εξαγοράζει τα µερίδιά της  κάθε φορά που 

αυτό ζητείται από τους µεριδιούχους του ΑΚ. Ως τιµή εξαγοράς καθορίζεται εκείνη 

της εποµένης από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, το δε τίµηµα 

καταβάλλεται σε 5 ηµέρες από την ίδια ηµεροµηνία. 

Πάντως, το άρθρο 20 του Ν.∆.608/70 δίνει το δικαίωµα στην ΑΕ ∆ιαχείρισης να 

αναβάλλει την εξαγορά µεριδίου για διάστηµα µέχρι και έξη µηνών, υπό την 

προϋπόθεση ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι και ακόµη ότι ο κανονισµός του ΑΚ 

παρέχει το δικαίωµα αυτό. 

Οι τίτλοι των εξαγοραζοµένων µεριδίων παραδίδονται στην ΑΕ ∆ιαχείρισης για να 

τους ακυρώσει, ο χρόνος ακύρωσης συµπίπτει µε το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Τέλος, το αντίτιµο πώλησης µεριδίων πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά σε 

µετρητά ή χρεόγραφα. 

 

Σύνθεση του χαρτοφυλακίου του ΑΚ 

Ο νόµος περιορίζει τα ΑΚ τόσο ως προς το φάσµα των 

χρεογράφων τα οποία µπορούν να περιλάβουν στο χαρτοφυλάκιό τους όσο και ως 

προς την έκταση των τοποθετήσεων σε κάθε κατηγορία χρεογράφων.  

 

Αναλυτικότερα : 
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α) Επιτρέπονται, καταρχήν, οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα εισηγµένα στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

β) Οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα ξένων εταιριών χαρτοφυλακίου ή ξένων ΑΚ δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνουν, σε τιµές κτήσης, το 1/5 του συνολικού καθαρού 

ενεργητικού του ΑΚ. 

 

γ) Τοποθετήσεις σε µετοχές Ελληνικών επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο, σε τιµές κτήσεις, δεν πρέπει να είναι υψηλότερες του 1/5 του 

καθαρού ενεργητικού του ΑΚ. 

 

δ) Η αξία κτήσης των µετοχών µιας επιχείρησης (ή οµίλου) επιχειρήσεων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 1/10 του καθαρού ενεργητικού του ΑΚ ή το 1/10 του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. (Όταν πρόκειται για όµιλο 

επιχειρήσεων, λαµβάνεται υπόψη η επιχείρηση εκείνη που έχει το υψηλότερο 

καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο). 

 

ε) Ο πιο πάνω "περιορισµός του 1/10" ισχύει και για τοποθετήσεις σε µετοχές 

νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που αυξάνουν το κεφάλαιό τους, 

εφόσον πωλούν τις µετοχές τους (µερικά ή ολικά) µε δηµόσια εγγραφή. 

 

στ) Τοποθετήσεις σε κρατικά χρεόγραφα και έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, σε 

τιµές κτήσεις επιτρέπονται µέχρι του 1/5 της καθαρής αξίας του ΑΚ. 

 

ζ) Ο "περιορισµός του 1/5" µπορεί να επεκταθεί µε κανονιστικές αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε άλλες τοποθετήσεις. Αντίστοιχα, η ίδια Επιτροπή 

µπορεί να επιτρέπει, σε ειδικές περιπτώσεις, την υπέρβαση των ορίων που 

αναφέρονται στα (β), (γ) και (στ) πιο πάνω. 

 

η) Επιτρέπεται, υπό τους αναφερθέντες περιορισµούς, η επένδυση κεφαλαίων σε 

µετοχές εταιριών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο είναι µερικά καταβεβληµένο. 
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θ) Επιτρέπονται οι τοποθετήσεις κεφαλαίων των ΑΚ σε τραπεζικές καταθέσεις 

καθώς και η διακράτηση µετοχών. 

 

Θα πρέπει τέλος, να σηµειωθεί, ότι σε περίπτωση µη τήρησης των αναφερθέντων 

περιορισµών, δε θίγεται (λόγω της παράβασης και µόνο) το κύρος των αντίστοιχων 

συναλλαγών, οι ευθύνες όµως των αρµοδίων στελεχών της ΑΕ ∆ιαχείρισης 

παραµένουν ακέραιες.  

 

Συνέλευση των Μεριδιούχων ΑΚ 

Οι µεριδιούχοι του ΑΚ µπορούν να λειτουργήσουν συλλογικά µε τη µορφή της 

Συνέλευσης των Μεριδιούχων (ΣΜ). Η σύγκλιση της ΣΜ γίνεται µετά από αίτηση 

µεριδιούχων εκπροσωπούντων το 1/10 των κυκλοφορούντων µεριδίων. 

Η αίτηση υποβάλλεται στην ΑΕ ∆ιαχείρισης και περιέχει τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, που µπορούν να αναφέρονται στην παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών 

από τη διαχειρίστρια εταιρία, σχετικά µε το ΑΚ. Η ΑΕ ∆ιαχείρισης είναι 

υποχρεωµένη να συγκαλέσει τη ΣΜ σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία που της 

επιδόθηκε η αίτηση. 

Η  ΣΜ µπορεί να συγκληθεί και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση 

που η αξία του συνολικού καθαρού ενεργητικού του ΑΚ παρουσιάσει µείωση κατά 

60%. Σκοπός της σύγκλισης της ΣΜ, στην περίπτωση αυτή µπορεί να είναι η 

διάλυση του ΑΚ, σύµφωνα µε τα άρθρα 798-804 του Αστικού Κώδικα. Σε µια 

τέτοια περίπτωση, η εξαγορά των µεριδίων του ΑΚ αναστέλλεται από την ηµέρα 

που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παίρνει την απόφαση σύγκλισης της ΣΜ και µέχρι 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης της κοινωνίας των µεριδιούχων. 

 

Ο θεµατοφύλακας του ΑΚ  

Ως θεµατοφύλακας ενός ΑΚ θεωρείται η Τράπεζα η οποία αναλαµβάνει τη 

διαφύλαξη των ενεργητικών στοιχείων του (µε αµοιβή). Ο θεµατοφύλακας 

παραλαµβάνει, αρχικά, τα στοιχεία ενεργητικού του ΑΚ κατά τη σύσταση του 

τελευταίου υποβάλλοντας σχετική δήλωση στην εποπτεύουσα αρχή. Στη συνέχεια 

πραγµατοποιεί αγορές και πωλήσεις χρεογράφων για το χαρτοφυλάκιο του ΑΚ, 

κάτω από τις εντολές της ΑΕ ∆ιαχείρισης. Επίσης, πάντα µετά από αντίστοιχες 

εντολές της ΑΕ ∆ιαχείρισης, εκτελεί χρέη ταµία του ΑΚ. Για χρεόγραφα 
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εξωτερικού διορίζεται άλλος θεµατοφύλακας, που είναι Τράπεζα η οποία λειτουργεί 

νόµιµα στην αντίστοιχη χώρα. 

 

Ο θεµατοφύλακας συνυπογράφει µε την ΑΕ ∆ιαχείρισης την Κατάσταση 

Χαρτοφυλακίου και την κατάσταση Σύνθεσης Ενεργητικού του ΑΚ που δηµοσιεύει 

η ΑΕ ∆ιαχείρισης. 

Σε περίπτωση που επιθυµεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, ο 

θεµατοφύλακας, πρέπει να ειδοποιήσει την ΑΕ ∆ιαχείρισης προ 3 µηνών και στο 

µεταξύ να συνεχίζει την τήρηση των υποχρεώσεών του. Το νέο θεµατοφύλακα 

ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από σχετική πρόταση της ΑΕ ∆ιαχείρισης. 

Αν η τελευταία καθυστερήσει να κάνει τη σχετική πρόταση, τότε η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς διορίζει το νέο θεµατοφύλακα µετά από αίτηση του υπό παραίτηση 

θεµατοφύλακα. 
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Λογαριασµοί 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 
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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. 
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Η χορήγηση πίστωσης στα πλαίσια του margin account προϋποθέτει τη σύναψη 

έγγραφης σύµβασης µεταξύ χρηµατιστηριακής15 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.  

 

                                                
15 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. 
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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:   

 

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%.   

  
€50.000  (Τ.Χ.Α) – €30.000  (Χ.Υ.) 
                
              €50.000 (Τ.Χ.Α.) 
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Αυτό µπορεί να το επιτύχει µε τους πιο κάτω τρείς τρόπους : 

 

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(
=

−
−−−

. 
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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. 
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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. 

ΤρόποΤρόποΤρόποΤρόπος υπολογισμού :ς υπολογισμού :ς υπολογισμού :ς 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. 
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Παράδειγμα :Παράδειγμα :Παράδειγμα :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.  
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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. 

 


