Ανακοίνωση
5 Μαρτίου 2020

Αναδιάρθρωση Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς,
προχώρησε στην δημιουργία νέων δεικτών και στην αναδιάρθρωση ορισμένων από τους
υφιστάμενους με στόχο την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητάς τους αλλά και τη
διασφάλιση πως αυτοί θα συνεχίσουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις των επενδυτών και των
λοιπών χρηστών.
Οι αλλαγές συντελέστηκαν με γνώμονα την ανάδειξη των εταιριών που παρουσιάζουν
ικανοποιητική ρευστότητα και την επίτευξη καλύτερης κατανομής της στάθμισης κάθε
μετοχής. Συγχρόνως σχεδιάστηκαν νέοι δείκτες που είναι αντιπροσωπευτικότεροι της
δραστηριότητας των επενδυτών ενώ καταργήθηκαν κάποιοι που δεν καλύπτουν πλέον τις
ανάγκες τους.
Στόχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι, οι αλλαγές αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία
για δημιουργία νέων προϊόντων, διευρύνοντας έτσι τις προσφερόμενες επενδυτικές
επιλογές.
Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εφαρμογή μέγιστης συμμετοχής 10% στις μετοχές του Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap
Παύση υπολογισμού του Δείκτη FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Παύση υπολογισμού του Δείκτη FTSE/ΧΑ Net Total Return
Δημιουργία νέου Δείκτη FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
Δημιουργία νέων Δεικτών ΑΤΗΕΧ Select Plus & ΑTHEX Select
Παύση υπολογισμού του Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίσης Χ.Α.
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1. Δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap Index
Η εισαγωγή μέγιστης συμμετοχής 10% (capping) μιας μετοχής στη σύνθεση του δείκτη ήταν
μια μακροχρόνια απαίτηση μεγάλης μερίδας χρηστών.
Βάσει αυτού, η σύνθεση του δείκτη με τιμές της 28/02/2020 θα ήταν η ακόλουθη:

Οι μετοχές του δείκτη θα σταθμίζονται (capped) δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιούνιο και
Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αλλαγών της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης
της σύνθεσής του.
Σημειώνεται ότι, η αλλαγή θα ισχύσει από την επόμενη τακτική αναθεώρηση της Δευτέρας
22 Ιουνίου 2020.
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2. Δείκτης FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Λόγω της ύπαρξης σημαντικής αλληλοεπικάλυψης της οικογένεια δεικτών FTSE/X.A. Διεθνούς
Δραστηριοποίησης ο υπολογισμός του Δείκτη FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης θα
σταματήσει από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 ενώ θα διατηρηθεί ο FTSE/XA Διεθνούς
Δραστηριοποίησης Plus που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εταιρειών με έντονα
εξωστρεφή χαρακτήρα, όσων δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους
προέρχεται από δραστηριοποίηση στο εξωτερικό.
3. Δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap Net Total Return
Ο υπολογισμός του Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap Net Total Return θα σταματήσει από τη Δευτέρα
22 Ιουνίου 2020 καθώς κανένα προϊόν δεν είναι πλέον συνδεδεμένο με το δείκτη.
4. Νέος Δείκτης FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
Κίνητρο δημιουργίας του δείκτη αποτελεί η εστίαση της επενδυτικής κοινότητας σε εταιρείες
που συστηματικά επιβραβεύουν τους μετόχους με υψηλές μερισματικές αποδόσεις και
ταυτόχρονα ικανοποιούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια επενδυσιμότητας.

Βασικά κριτήρια επιλογής:







Μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
Ελάχιστη ευρεία διασπορά μεγαλύτερη από 15%
Πράξεις τουλάχιστον στο 50% των εργάσιμων ημερών της περιόδου αξιολόγησης
Εταιρείες με καταβολή μερισμάτων τα τελευταία δύο έτη (μερίσματα, προμερίσματα,
επιστροφές κεφαλαίου)
Κατάταξη των παραπάνω εταιρειών με βάση τη μέση μερισματική απόδοση διετίας
και επιλογή των 25 πρώτων εταιρειών. .
Μέγιστη συμμετοχή 10%(capping) μιας μετοχής στη σύνθεση του δείκτη

Ο υπολογισμός του δείκτη θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 με τιμή εκκίνησης τις
2,000 μονάδες.
Ο δείκτης θα υπολογίζεται ως:
 Δείκτης Τιμών σε πραγματικό χρόνο και
 Δείκτης Καθαρής Συνολικής Απόδοσης στο τέλος της ημέρας (end-of-day basis)
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Η πρώτη σύνθεση του δείκτη είναι η ακόλουθη:

5. Νέοι Δείκτες ATHEX Select Plus & ATHEX Select
Η συγκέντρωση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε εταιρείες πολύ μεγάλης
κεφαλαιοποίησης αποτελεί ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, το οποίο είναι ακόμα πιο έντονο στο
ελληνικό χρηματιστήριο . Η έμφαση που δίνεται στην παρακολούθηση αυτών των εταιρειών,
επισκιάζει τη δραστηριότητα των υπολοίπων.
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Με τη δημιουργία των δύο νέων δεικτών ATHEX Select Plus & ATHEX Select επιτυγχάνεται η
ανάδειξη εταιρειών με έμφαση στους κανόνες ρευστότητας.

Δείκτης ATHEX Select Plus
Βασικά κριτήρια επιλογής:







Μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
Ελάχιστη ευρεία διασπορά μεγαλύτερη από 15%
Κατάταξη των μετοχών κατά φθίνουσα μέση χρηματιστηριακή αξία.
Εξαίρεση των μετοχών με αθροιστική μέση κεφαλαιοποίηση μικρότερη από 80% και
μεγαλύτερη από 96% της συνολικής κεφαλαιοποίησης
Κατάταξη των μετοχών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια κατά φθίνουσα συνολική
αξία συναλλαγών και επιλογή των 20 πρώτων μετοχών της κατάταξης
Μέγιστη συμμετοχή 10%(capping) μιας μετοχής στη σύνθεση του δείκτη

Ο υπολογισμός του δείκτη θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 με τιμή εκκίνησης τις
2,000 μονάδες.
Η πρώτη σύνθεση του δείκτη είναι η ακόλουθη:
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Δείκτης ATHEX Select
Βασικά κριτήρια επιλογής:







Μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
Ελάχιστη ευρεία διασπορά μεγαλύτερη από 15%
Κατάταξη των μετοχών κατά φθίνουσα μέση χρηματιστηριακή αξία.
Εξαίρεση των μετοχών με αθροιστική μέση κεφαλαιοποίηση μικρότερη από 96% της
συνολικής κεφαλαιοποίησης
Κατάταξη των μετοχών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια κατά φθίνουσα συνολική
αξία συναλλαγών και επιλογή των 20 πρώτων μετοχών της κατάταξης
Μέγιστη συμμετοχή 10%(capping) μιας μετοχής στη σύνθεση του δείκτη
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Ο υπολογισμός του δείκτη θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 με τιμή εκκίνησης τις
2,000 μονάδες.
Η πρώτη σύνθεση του δείκτη είναι η ακόλουθη:
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6. Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίσης Χ.Α.
Ο σχεδιασμός των δεικτών ΑΤΗΕΧ Select και ATHEX Select Plus θα επιτρέψει την
αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευση των μετοχών μικρότερης κεφαλαιοποίησης με ισχυρή
όμως ρευστότητα. Ως εκ τούτου για την καλύτερη αποτύπωση των τάσεων της αγοράς ο
υπολογισμός του δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα σταματήσει από τη
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Μετά τις παραπάνω αλλαγές το σύνολο των δεικτών που το Χρηματιστήριο Αθηνών
υπολογίζει διαμορφώνεται ως εξής:
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