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Συνεχίστηκε η αυξητική τροχιά και το τρίτο τρίµηνο του 2014 στα υπό διαχείριση κεφάλαια της
θεσµικής διαχείρισης, µε το συνολικό ύψος τους να διαµορφώνεται στις 30/09/2014 στα € 13,37
δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 0,13% έναντι € 13,36 δισ. της 30.06.2014 και 14,50% από την αρχή
του έτους.

Στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων, το τρίτο τρίμηνο έκλεισε με αύξηση του συνολικού
ενεργητικού τους κατά 7,5% από την αρχή του έτους παρά τη μείωση κατά 4,6% από το
προηγούμενο τρίμηνο. Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις
επιμέρους κατηγορίες εκτός από τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας και τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη. Τις
υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας, τα
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και τα Μετοχικά Funds of Funds.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.

Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό

διαχείριση κεφαλαίων στις 30.9.2014 παρουσίασε αύξηση 7,48% από την αρχή του έτους και

μείωση 4,6% από το προηγούμενο τρίμηνο, και διαµορφώθηκε σε € 6.691 εκ.
Οι συνολικές εκροές στο τρίτο τρίμηνο του έτους ήταν €21,7 εκ., προερχόμενες κυρίως από
εκροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των Διεθνών Ομολογιακών AK, των Σύνθετων ΑΚ Ειδικού
Τύπου και των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες
εκτός από τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας και τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη. Τις υψηλότερες μέσες
αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 14,41%, τα Μετοχικά ΑΚ
Αμερικής με 12,71% και τα Μετοχικά Funds of Funds με 11,36%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην
κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 27 από τα 31 ΑΚ υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ.
του Χ.Α. με αποδόσεις από -8,63% έως -3,12%, έναντι του -8,70% του Γενικού Δείκτη.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες
από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (23% επί του συνόλου), των
Ομολογιακών ΑΚ (22% επί του συνόλου) των Μικτών ΑΚ (18% επί του συνόλου) και των ΑΚ
Χρηματαγοράς (15% επί του συνόλου).
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2. Το σύνολο των επενδύσεών των 4 Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας με

30.9.2014, παρουσίασε σημαντική αύξηση ύψους 24,01% από το προηγούμενο τρίμηνο και
έφθασε τα € 2.212 εκ., αύξηση η οποία προήλθε από την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η αλλαγή επωνυμίας της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
σε GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
3. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια στον τομέα του Asset Management, € 4.444 εκ. στις

30.09.2014., σημείωσαν αύξηση 17,68% από την αρχή του έτους (€ 3.776 εκ. στις 31.12.2013)
και μικρή μείωση 1,87% από το προηγούμενο τρίμηνο.
Τέλος, οι 2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το τρίτο τρίµηνο του 2014 µε
υψηλό µεσοσταθµικό Discount -31,20%, συνολικό ενεργητικό €27,05 εκ. και µέση σταθµισµένη
απόδοση από την αρχή του έτους -3,57%.

Φιλικά,

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας
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