Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012
Αρ. πρωτ. 8544

Με αύξηση του συνολικού ενεργητικού αµοιβαίων κεφαλαίων κατά 2,7% από την αρχή του
έτους και 3,5% από το τέλος του προηγούµενου τριµήνου, έκλεισε το τρίτο τρίµηνο του
2012.

Παράλληλα, κατεγράφησαν θετικές αποδόσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ΑΚ, ιδιαίτερα
στα Μετοχικά, µε υψηλότερη µέση απόδοση 14,95% τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσοµένων
Αγορών και υπεραποδόσεις επί του ∆είκτη για τα Μετοχικά Ελλάδος. Τέλος, καταγράφεται
αύξηση στα υπό διαχείριση κεφάλαια του Asset management.

Το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσµικής διαχείρισης διαµορφώθηκε στο
τέλος του Σεπτεµβρίου στα € 8,48 δισ. έναντι € 8,15 δισ. του προηγούµενου τριµήνου,
παρουσιάζοντας αύξηση 4%.
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Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα.

Σύνθεση Υπό ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Θεσµικών ∆ιαχειριστών
28/9/2012 (εκ.€)

Α.Ε.Ε.Α.Π.
1,377
16.2%

Αµοιβαία Κεφάλαια
5,368
63.3%

As set Management
1,715
20.2%
Α.Ε.Ε.Χ.
23
0.3%

Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση
κεφαλαίων στο τέλος του εννεαµήνου παρουσίασε αύξηση 2,7% από την αρχή του έτους,
€ 5.368 εκ., έναντι € 5.229 εκ. αντίστοιχα.
Το τρίτο τρίµηνο του έτους έκλεισε µε συνολικές εκροές ύψους €215,5 εκ., κυρίως λόγω
της µεγάλης εκροής κεφαλαίων στην κατηγορία των ΑΚ Χρηµαταγοράς Βραχυπρόθεσµης
∆ιάρκειας.
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Στο µέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαµορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιµέρους
κατηγορίες, εκτός των Οµολογιακών Ελλάδας.

Τις υψηλότερες µέσες αποδόσεις ανά

κατηγορία είχαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσοµένων Αγορών µε 14,95%, τα Μετοχικά
Ελλάδας µε 13,95% και τα Μετοχικά ΑΚ ∆είκτη µε 13,32%.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 30 από τα 39
ΑΚ υπεραπόδοσαν σε σχέση µε το Γ.∆. του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 8,63%, έως και 23
ποσοστιαίες µονάδες, µε αποδόσεις από 8,65% έως 31,72%.
Η αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων εµφανίζεται ισοµερώς κατανεµηµένη µε σηµαντικότερες
από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (22% επί του συνόλου), των
Οµολογιακών ΑΚ (20% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηµαταγοράς (20% επί του
συνόλου).

• Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το τρίτο τρίµηνο του 2012 µε
υψηλό µεσοσταθµικό Discount -45,03%, συνολικό ενεργητικό €22,9 εκ. και µέση
σταθµισµένη απόδοση από την αρχή του έτους 11,91% έναντι αποδόσεων 1,12% που
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παρουσίασε κατά το ίδιο διάστηµα ο FTSE/ASE 20 και 8,63% ο Γενικός ∆είκτης Τιµών του
Χ.Α.

• Για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιµάται ότι το τρίτο τρίµηνο του
2012 δεν θα έχει µεγάλες αποκλίσεις από το προηγούµενο τρίµηνο, µε το σύνολο των
επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.375 εκ.

• Τέλος, µε 28/09/2012 το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 4
ΑΕΠΕΥ µελών της Ε.Θ.Ε. και των 15 ΑΕ∆ΑΚ ∆ιευρυµένου Σκοπού, διαµορφώθηκαν σε
€ 1.715 εκ. έναντι € 1.576 εκ. της 29/06/2012 παρουσιάζοντας αύξηση 8,81%.

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας
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