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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΔΑΚ)
Τα επενδυτικά κεφάλαια που αποκαλούνται ETF (Exchange Traded Funds - Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμα
Αμοιβαία Κεφάλαια) τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν κατακλύσει τις αγορές και έχουν αναχθεί στην πιο δημοφιλή
επιλογή των θεσμικών αλλά και απλών επενδυτών για τη διαχείριση και επένδυση κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές
μετοχών και άλλων χρηματιστηριακών προϊόντων.
Τα ETF ως επενδυτικά προϊόντα, αποτελούν ένα υβρίδιο μεταξύ Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κοινής μετοχής, ενώ
είθισται να είναι συνδεδεμένα με κάποιο βασικό χρηματιστηριακό δείκτη ομολόγων, εμπορευμάτων, ή νομισμάτων και
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών στο χρηματιστήριο.
Ακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες
Τα ETF δεν κάνουν επενδυτικές επιλογές, απλώς ακολουθούν “τυφλά” τη σύνθεση και την πορεία ενός συγκεκριμένου
δείκτη ή μιας συγκεκριμένης ομάδας κινητών αξιών όπως π.χ. Δείκτες: DOW JONES, S&P 500, NASDAQ, RUSSEL
2000, DAX 30, CAC 40, NIKKEI 225, HANG SENG, RUSSIAN RTSI $, BRAZIL BOVESPA, Ισοτιμίες: EUR/USD,
EUR/GBP, EUR/JPY, Εμπορεύματα: Gold, Silver, Crude Oil, Brent Oil, Natural Gas.
Μειώνουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο
Τα ETF μοιάζουν με τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά είναι πιο ελκυστικά εξαιτίας του χαμηλού τους κόστους, της
φορολογικής αποτελεσματικότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών τους που είναι συγγενή των μετοχών.
Κυρίως, όμως, χάρις στη δυνατότητα που προσφέρουν να τοποθετηθεί κανείς σε μία ομάδα μετοχών, ομολόγων,
εμπορευμάτων ή σε μετοχές μίας χώρας, διαμοιράζουν και μειώνουν έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο και απλοποιούν τη
διαδικασία επιλογής για τον επενδυτή, ενώ του προσφέρουν μία τεράστια γκάμα δυνατοτήτων αντίστοιχη της
παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
Διαρκής ενημέρωση
Αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (κάτι που επιτρέπει στους επενδυτές να
αντιδρούν άμεσα στις μεγάλες διακυμάνσεις των αγορών) και όχι μόνον στο κλείσιμο της χρηματιστηριακής μέρας
όπως κάνουν τα αμοιβαία κεφάλαια.
Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν αποκαλύπτουν συχνά τις μετοχές που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Αντίθετα, τα ETF
επιτρέπουν στους επενδυτές να βλέπουν καθημερινά τις μετοχές ή τα άλλα προϊόντα που τα απαρτίζουν. Επιπλέον, οι
τιμές των δεικτών πάνω στα οποία βασίζονται τα ETF είναι δημόσιες και γνωστές, οπότε ο επενδυτής γνωρίζει ανά
πάσα στιγμή την αξία της επένδυσής τους.
Αντίστροφη Κίνηση (Short)
Τα ETFs παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να μπορούν να επενδύσουν και στην αντίστροφη κίνηση (short) του
δείκτη που αναπαράγει το ETF που έχουν επιλέξει.

