
 

 
 
 
Τι είναι Margin Account ; 
 
Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν 
περισσότερες μετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιό τους 
χρησιμοποιώντας την τεχνική μόχλευσης. Η αγορά μετοχών με πίστωση είναι μία 
τεχνική που πρέπει να χρησιμοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωμένοι με αυτό 
το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του.  
 
Τι είναι Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ; 
 
Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παροχή της πίστωσης για αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει ως ασφάλεια, κινητές 
αξίες ή μετρητά το σύνολο των οποίων ονομάζεται Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας (Χ.Α.). 
Αναλυτικότερα, το Χ.Α. αποτελείται υποχρεωτικά από τις μετοχές οι οποίες 
αγοράζονται με πίστωση ή και από άλλες κινητές αξίες, τις οποίες παρέχει 
συμπληρωματικά ο πελάτης ως ασφάλεια ώστε να τηρούνται τα όρια του αρχικού ή 
και διατηρητέου περιθωρίου. 
 
Τι είναι Περιθώριο ; 
 
Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και του 
Χρεωστικού Υπολοίπου (δηλαδή της πίστωσης). 
 
Τι είναι Ελάχιστο Αρχικό Περιθώριο ; 
 
Το Αρχικό Περιθώριο ορίζεται σε ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του 
Χαρτοφυλακίου. 
 
Τι είναι Ελάχιστο Διατηρητέο Περιθώριο ; 
 
Καθορίζεται σε ποσοστό 30% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. 
 
Από ποια στοιχεία απαρτίζεται το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ; 
 
Τα στοιχεία που δύνανται να απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας είναι τα εξής: 

1. Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή 
διαπραγματεύονται σε άλλη αγορά κράτους – Μέλους Ε.Ε.. 

2. Δεν τελούν υπό επιτήρηση, υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ως προς τη 
διαπραγμάτευση τους 

3. Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών από την έναρξη 
διαπραγμάτευσης τους 

4. Άϋλες κινητές αξίες που εκδίδει το ελληνικό Δημόσιο και αποτελούν 
αντικείμενο διαπαγμάτευσης στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων ή 
άλλες κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Ποιες οι προϋποθέσεις διακράτησης ενός Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ; 
 
Δέσμευση τριών τουλάχιστον μετοχών χωρίς καμία από αυτές να υπερβαίνει το 40 % 
της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας (Χ.Α.) εκτός και αν ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

1. Η τρέχουσα αξία του Χ.Α. αποτελείται από τίτλους που εκδίδει το Ελληνικό 
Δημόσιο (ΟΕΔ) ή μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE 20 ή και από 
τα δύο. 

2. Η τρέχουσα αξία του Χ.Α. αποτελείται τουλάχιστον 40 % από ΟΕΔ ή 40 % 
από μετοχές FTSE 20 και το υπόλοιπο μέρος της αξίας του Χ.Α. από μετοχές 
του FTSE 40. 

3. Επίσης γίνεται αποδεκτό Χ.Α. το οποίο εμπεριέχει Στοιχείο που υπερβαίνει 
ποσοστό 60% της τρέχουσας αξίας εάν αυτό ανήκει στον FTSE 20. 

 
Ποιο είναι το μέγιστο ποσό πίστωσης ; 
 
Το μέγιστο ποσό πίστωσης είναι € 1.000.000  ανά πιστωτικό ίδρυμα. 
 

 
 

 


