
 

 

1 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021 
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Ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, εμφανίζει 
θετικά αποτελέσματα με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στα €20,4 δισ. 
αυξημένο κατά 12,63% από την 31.12.2020. Η αυξητική τροχιά που σημειώθηκε στον κλάδο 
ήδη από τον Ιούνιο 2020, μετά  τις πρώιμες αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που  
κατεγράφησαν στο πρώτο τρίμηνο του 2020, συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2021.   

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2021 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

 
  *Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2020 

 

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης: 

• Με 30.06.2021, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 11,4% από το προηγούμενο 
τρίμηνο και 21,7% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση 
κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €9,85 δισ.  (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €7,4 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. 
€2,45 δισ.).  
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Οι εισροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ συνεχίζουν και το  δεύτερο τρίμηνο του 2021, για 
πέμπτο συνεχιζόμενο τρίμηνο, με αυξημένες εισροές ύψους €800 εκ. Από την αρχή 
του έτους οι συνολικές εισροές κεφαλαίων ξεπερνάνε τα €1,37 δισ.  
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Το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεκίνησε με θετικές αποδόσεις τις οποίες κατέγραψαν 
σχεδόν όλες οι κατηγορίες κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α., όπου ξεχωρίζουν οι Μετοχικοί 
Αναπτυσσομένων Αγορών  17,27%, οι Μετοχικοί Αναπτυγμένων Αγορών 14,43%, οι 
Μετοχικοί Ελλάδας 13,62% και οι Μετοχικοί Ευρωζώνης 12,87%. 

 

• Στον κλάδο του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα 
μέλη της Ε.Θ.Ε. την 30.06.2021, κατέγραψε επίσης αύξηση στα ενεργητικά κατά 7,64% 
από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €7.357 εκ. Στα μέλη της Ε.Θ.Ε. έχει 
προστεθεί και η SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται 
μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 12,63% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 
€131,4 εκ. 

• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2020 
(τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), παρέμεινε σταθερό στα €3.034 εκ. σε σχέση με την 
30/6/2020, αλλά  αυξήθηκε κατά 3,43% σε σχέση με την 31/12/2019. 

  

Ελληνική  Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 


