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Ένας έξυπνος τρόπος επένδυσπς
Ο

μια κρί

λάθια επενδυτικών π ροϊόντων αφορούν νομΙ

ση , η πιο τολμηρή επιλογή είναι συχνά η

Henry Kissinger διατείνεται ότι « σε

σματα , μετοχικές αγορές σε όλο τον κόσμο , εμ

π ι ο ασφαλής" . Η έννοια της κρΙσης , κατά τους
Κινέζους , ταυτίζεται πάντα με την «τιμωρία"
αλλά και την «ευκαιρΙα". Η αβεβα ιότητα αναφο
ρικά με τις επενδύσεις έχει επιστρέψεΙ. Ακο
λούθως , οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικά
επενδunκά κανάλια, τα οποΙα θα τους βοηθήσουν

πορεύματα, κλάδους, ομόλογα κλπ .

Γ ια παράδειγμα αναφέρεται το

GLD που είναι
(street RACKS Gold Tnust). Η
τιμή του ΕΠ είναι το 1/1Ο της αξίας του χρυσού .
Εάν ο χρυσός κοστίζει πχ 1.100 δολ/ουγγ ιά τότε
η τιμή μονάδας του GLD είναι 11 0 δολ περίπου.
το ΕΠ του χρυσού

να εξισορροπήσουν τις υπέρμετρες διακυμάνσεις

•

και την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών. Η ανω

ΠΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ ΣΕ

τέρω εξισορρόπηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω

ο Π αρουσιάζουν αυξημένη διασπορά . Αυτό συ

της «σταθμισμένης επένδυσης " σε ε ιδικευμένα

ETF

νεπάγετα ι μείωση του επενδυτικού κινδύνου.

επενδυτικά προϊόντα τα οποία καλύmουν όλους

ο ΒρΙσκονται σε συνεχή δ ι απ ραγμάτευση.

τους κλάδους κα ι τις διαθέσιμες λύσεις.

ο Δυνατότητα επένδυσης σε συγκεκριμένους
κλάδους.

•

ο Π αρουσιάζουν ι κανοποιητική εμπορευσιμότη
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τα .

Παπαθσνaσίου

PhD, Neapolis

Uniνersity

ο ΕνδεΙκνυνται τόσο για τόσο για βραχυχρόνιους

όσο και για μ ακροχρόνιους επενδυτές .

Pafos

ο Δυνατότητα ανοιχτής πώλησης.

ο Αφορούν τόσο τους ιδ ιώτες όσο και τους θε
"Ενα ολοκληρωμένο προϊόν που διατίθεται αυτή

σμικούς επενδυτές .

την στιγμή αναφορικά με όλες τις χρηματοοικο 

ο Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα μέσω ενός

νομικές αγορές του πλανήτη είναι τα Διαπραγ

προϊόντος να αποκτούν άμεσα και με σχετικά

[ETF's (Eχchange

χαμη λό κόστος θέση σε ένα καλάθ ι μετοχών,

ματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια

χωρίς να είναι υποχρεω μένοι να μελετούν σε

Traded Funds)).
Τ α παραπάνω είνα ι μ ερίδια αμοιβαΙων κεφα

βάθος τις επ ιμ έρους μετοχές προκειμένου

λαίων ή και πιστοποιητικά τίτλων ιδιοκτησίας τα

να δ η μιουργήσουν ο ι ίδιοι ένα μετοχικό χαρ

οποία και εισάγοντοι προς διαπραγμάτευση στα
χρηματιστήρια . Τ α Δ . Α.Κ. ή

ETFs

Π αρακάτω παρατΙθενται ενδεικτικά κάποια

ETFs

κα ι πωλούνται κ ατά τη διάρκεια των ωρών δια

χωρισμένα σε επιμέρους κατηγορίες ενώ σε πα

πραγμάτευσης στα χρηματιστήρια, μέσω των με

ρένθεση βρΙσκεται το επενδυτικό προϊόν που

λών τους , όπως ακριβώς οι μετοχές δίνοντάς

αντιπροσωπεύουν:

την δυνατότητα εΙτε για ενδοσυνεδριακές , βρα

• ETF Νομισμάτων: υυρ

(US Dollar Index Βυl
lish), υΟΝ (US Dollar Index Beaήsh) , FXE(EURO
/ USD) , FXA (Australian Dollar) , FXB (British
Pound), FXC (Canadian Dollar) , FXY (Japanese
Yen), CNY (RenminbVUSD), ICN (Ind. Αυρεε) ,
BZF (Brazilian Real/USD) , ΟΑΑ (Double Short

χυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες τοποθετήσε ις
καθώς και για θέσεις αγοράς ή πώλησης

- short)

(Iong

χωρίς να τίθεται θέμα ημερολογιακής

λήξης. Αξιοσημείωτο ότι τα συγκεκρ ιμένα καλά
θ ια επενδυτικών προϊόντων αφορούν νομίσματα ,
μετοχικές αγορές σε όλο τον κόσμο , εμπορεύ 

ΕυΓΟ) κλπ.

ματα , κλάδους , ομόλογα κλπ. Ακολούθως , η από

• ETF Μετοχικά Βασικών Αμερικανικών Αγο

δοση τους είναι ανάλογη των υποκειμένων επεν

ρών: SPY (S&P 500 Index), 0000 (NASDAO100), ΜΟΥ (S&P Mid-Cap Index), l ννΜ (Russell
2000), lν Ε (S&P 500), VTΙ (Total Mar1<et νίρεΓ) ,
RSP (S&P 500) κλπ .
ETF ΤεχνολΟΥlκών κλάδων: IGM (Technology) , IGV (Software) , IGN (Networking), Ι ΒΒ

δυτικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν ενώ
τονΙζεται ότι η σύνθεση των

ETFs εΙναι δεδομένη

και δεν μ εταβάλλονται ανάλογα με την άποψη
του κάθε δ ι αχειριστή.
"Οπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα κα -
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τοφυλάκιο.

αγοράζονται

•
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(Biotech), FDN (DJ Internet Index) κλπ .
DBC (Commodity Index), USL (12 Month Οί l Fund), ΟΒΒ (Base Metals Fund) , Ο ΒΑ (ΟΒ Agnculture), GLD (GOLD) ,
PHYS (Gold), USO (Cnude Oil), DGZ (GOLD SHΟΑΤ), ΟΕ Ε (ΟΒ Commodity Double Short), ΟΖΖ
(Gold Double Short), SLV (SILVER), JJC (Copper ΤΑ Sub-Idx) κλπ.
ETF Πολυεθνικά: EFA (ΕυΓορε Asia & Far
East) , Ε ΕΜ (Emerging Markets), IΕ ν (ΕυΓο ρ ε
350) , ILF (S & Ρ Latin Amencan), AFK (Africa
ETF), MES (Gu~ States ETF), GMM (S&P Emerging Mar1<ets), Ο Βν (ΟΒ G10 Currency Harνest
Fund) κλπ.
ETF ΟμολόΥων και Εισοδήματος: SHY (13 Year Treasury Bond), IEF (7-10 Year T-Bond),
τιΤ (20+ Year T-Bonds), TBF(Short 20+ Year
T-Bonds), o νv ( Ο ονν Jones Dividend Select),
ΙΥΑ (Οονν Jones US Real Estate), RWX (DJ lπΙI
Real Estate), ΡΙΟ ( lπΙI Dividend Achievers), Τ1 Ρ
(US Treasury Inflation Notes), ννι ρ (Goνt Infl.Protected Bond), ΙΟΟ (εταιρικά ομόλογα) , HYG
(High Yield Corporate Bond, Ε ΜΒ (USD Emerg.
Mar1<ets Bond), BWX (International Treasury
Bond - ΕΧ US) κλπ.
ETF BσalKών Κλάδων: ΧΙΒ (Matenals Select),
ΧΙΕ (Energy), Χ ΙΥ (Consumer Discretionary) ,
Χ ΙΙ (Industrial Select Sector) , XLF (Financial
Sector) , χι υ (υΙίl ίΙΥ Index), ΧΙΡ (Consumer
Staples Sector) , χ ιν (Healthcare Sector) κλπ.
ETF ΣυΥκεκριμένων Κλάδων: SEA (Shipping), ΜΟΟ (Agribusiness), ΟΒν (GI Ο Currency
Harνest) , ΧΜ Ε (Metals & Mining), FCG (ISEREVERE Natural Gas index) , KOL(Coal), ΚΑΕ
(Regional Banking) , ΚΒΕ (KBW Bank index),
ΡΒνν (Clean Energy index) κλπ.
ETF Χωρών εκτός ΗΠΑ: EWA(Australia),
EWC (Canada), EWJ (Japan), EWY(South Κο
rea), FXI (FTSE/Xinhua China 25 Index) , Η ΑΟ
(China Small Cap), ΕΡ Ι (India Fund), RSX (Russia) , Ενννν (Mexico), EWZ (Brazil) , EIS (MSCI
Israel) , τυΑ (Turkey) , GXC (S&P China) ,
NM(Vietnam) κλπ .

• ETF Εμπορευμ άτων:

•

•

Καλό εΙνα ι να μην ξεχνά με και τα ελληνικά
ΑΔΑΚ20 (Δείκτης

FTSE-20) , ΔΑΚ Γ Δ ( Γ ενικός
(Greece & Tur1<ey 30) τα

ΔεΙκτης) και ΔΑΚΕΤ30

οποία παρουσιάζουν μι κρή εμπορε υ σιμότητα.
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ο επεν

οποιαδήποτε στιγμή , επαρκή διασπορά , σαφείς

προ'lόντα (μετοχές , νομίσματα , εταιρ ι κούς κλά

δLJ1ής αγοράζοντάς τα να κερδίζει από την mώση

Τονίζεται ότι με τα νέα

ETF's μπορεί

αμοιβές των διαχειριστών . Συνάμα δίνεται η δυ

δους , χώρες , χρυσό , εμπορεύματα , ομόλογα

της αγοράς Επίσης, στα

δυνα 

νατότητα σε μΙκΡά-μεσσαία χαρτοφυλάκια για

κλπ) που απευθύνοντα ι τόσο στον ιδιώτη όσο

τότητα για μόχλευση δηλαδή να μπορεl κάποιος

τοποθετήσε ις σε προϊόντα που ήταν πριν « απα

και το θεσμικό επενδυτή.

να επενδύει πάνω στην απόδοση του υποκείμε

γορευμένα» πχ πετρέλαιο , χρυσός , νομίσματα ,

νου προϊόντος επί

λόγω του υψηλού

ETFs, υπάρχει η

2 ή και επί 3 (πχ DRR-Double
DZZ-Gold Double Shor1).

Shor1 ΕυΓΟ ,
Τα ETFs επιτρέπουν διαφάνεια

margin.

•

Το πορόν άρθρο εκφράζει προσωπικές οπό

Συμπερασματικά , τα διαπραγματεύσιμα αμοι

ψεις του συντάκτη του κοι δεν οποτελεί σύ

και ρευστότητα

βαία κεφάλαια αποτελούν ένα «έξυπνο » τρόπο

στααη για προγματοποίηση οποιοσδήποτε

με χαμηλό κόστος , δυνατότητα εισόδου - εξόδου

επένδυσης αναφορικά με όλα τα επενδυτικά

επένδυσης.

Καταθέσεις

Κ

€909

εκ. στον Οργανισμό χρηματοδοτήσεως Στέγης

αταθέσεις

909 εκατομμυρίων ευρώ και δά
737 εκ. ευρώ , δ ιαθέτει ο Οργανισμός

λότερες στην κυπριακή αγορά . Σύμφωνα με τον

νεια

Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλlου τ ου

νο μ ικών να προσλάβει προσωπικό και μέσω δια
δ ι κασία ς που δ ι ενήργησε το Π ανεπιστήμιο Κύ

Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) , με τα Μη Εξυ 

ΟΧΣ , Σταύρο Αγρότη υπάρχει εν διαφέρον για

πρου έχουν προσληφθεί τέσσερις λειτουργοί οι

πηρετούμενα Δόνε ια (ΜΕΔ) του οργανισμού να

στεγαστικά δάνε ια αλλά είναι περιορισμένο λόγω

οπο ίοι θα προστεθούν στους

ανέρχοντα ι στο

συνολικών χορηγή

της κρίσης. Ο ΟΧΣ δέχεται και καταθέσεις με

που εργοδοτεl σήμερα ο οργανισμός.

σεων . Ο οργανισμός χορηγεί μόνο δάνε ι α για

ελκυστικά επιτόκια και προς τούτο διαθέτει διά

αγορά κατοικlας με μέγ ι στο ποσό τις

300.000

φορα καταθετικά προϊόντα , ενώ λόγω της ευ

νομι κών η πρόσληψη

ευρώ , και τα ΜΕΔ αφορούν μικρά ποσά δανείων

ρωστίας του και της κεφαλαιακής του επάρκειας

θα πληρωθεί και η θέση του Γ εν ι κού Διευθυντή

και σε καμιά πεΡΙmωση δεν αφορούν ποσά εκα

ο οργανισμός δεν έχε ι πρόβλημα να προσελκύσει

που χη ρεύει αλλά και η θέση του Αναπληρωτή

τομμυρίων . Το ποσοστό του

Μ Ε Δ για

καταθέσεις τόσο από φυσικά όσο και από νομικά

Γ Δ που αποτελεί νέα θέση .

τα στεγαστικά δάνεια βρίσκεται περίπου στα πο

πρόσωπα. Ο ΟΧΣ είναι τραπεζικός οργανισμός

Τ έλος, έχει εγκριθεί και η πρόσληψη ενός αριθ

σοστά και των άλλων τραπεζών.

και επο πτεύετα ι από την Κεντρική Τράπ εζα και

μού έκτακτων υπαλλήλων που θα παραμείνουν

πλη ροί όλα εκείνα τα κριτήρια που επιβάλει η

στον οργανισμό για χρονι κό περιθώριο πέρα των

39,9% των

39,9%των

Την ίδια ώρα η ρευστότητα του οργανισμού
βρίσκεται στο

32%, ενώ η κεφαλαιακή του επάρ
κεια ανέρχεται στο 20%που είναι από τις υψη-

58

λειτουργούς

Έχει εγκριθεί επίσης από το Υπουργείο Οικο

11

γραφέων , ενώ σύντομα

12 μηνών με στόχο να επικεντρωθούν στην ανα

Ε υρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα .
Ο ΟΧΣ πήρε έγκριση από το Υπουργείο Ο ι κο -

διάρθρωση των Μ Ε Δ .
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