
 

 

 
 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2002 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΑ 26,79 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ (9,13 ΤΡΙΣ. ∆ΡΧ.) Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τη βάση δεδοµένων της Ένωσης 
Θεσµικών Επενδυτών, η αγορά Α/Κ το τέλος ∆εκεµβρίου παρουσίασε την 
ακόλουθη εικόνα. Σηµαντική άνοδο κατά 2,34 δις ευρώ (801 δις δρχ.) 
σηµείωσαν τα ενεργητικά των Α/Κ την 31η ∆εκεµβρίου 2001 φτάνοντας τα 
26,79 δις ευρώ (9,13 τρισ. δρχ) έναντι 24,44 δις ευρώ (8,33 τρισ. δρχ.) 
την 30η Νοεµβρίου 2001, πραγµατοποιώντας αύξηση της τάξεως του 9,61%. Η 
ανωτέρω σηµαντική άνοδος ∆εκεµβρίου οφείλετο κυρίως στη σηµειωθείσα 
κατά 2,21 δις ευρώ (754,43 δις δρχ.) αύξηση του ενεργητικού των Μικτών 
Α/Κ Εσωτερικού. 
 
Οι περισσότερες επιµέρους κατηγορίες Α/Κ εµφάνισαν είτε αύξηση του 
ενεργητικού τους είτε σταθεροποιητικές τάσεις, µε εξαίρεση τα Μετοχικά 
Εσωτερικού που παρουσίασαν µικρή µείωση ενεργητικού εξαιτίας του κλίµατος 
αβεβαιότητας που επικράτησε στην αγορά κατά το µήνα ∆εκέµβριο. Πιο 
αναλυτικά τα ενεργητικά και οι µεταβολές σε µηνιαία βάση (από 
30/11/2001) διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 

⇒  Το ενεργητικό των Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 
αυξήθηκε κατά 3,06% έναντι του προηγούµενου µήνα, φτάνοντας τα 
9,64 δις ευρώ (3,28 τρισ. δρχ). Το ενεργητικό Α/Κ ∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων Εξωτερικού µειώθηκε κατά 2,95% στα 8,2 εκατ. ευρώ (2,79 
δις. δρχ.), ενώ το ενεργητικό στα ∆ιεθνή Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 
αυξήθηκε κατά 3,30% φτάνοντας τα 42,31 εκατ. ευρώ (14,41 δις. 
δρχ.). 

⇒  Το ενεργητικό Οµολογιακών Α/Κ Εσωτερικού µειώθηκε ελαφρά κατά 
0,49% στα 4,90 δις. ευρώ (1,67 τρισ. δρχ.), ενώ τα Οµολογιακά 
Εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 5,04% στα 386,45 εκατ. ευρώ (131 δις 
δρχ.). Τα ∆ιεθνή Οµολογιακά σηµείωσαν αύξηση 14,25% έναντι του 
προηγούµενου µηνός µε ενεργητικό 297,87 εκατ. ευρώ (101,50 δις 
δρχ.). 

⇒  Τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού σηµείωσαν µείωση του ενεργητικού τους 
3,69% και διαµορφώθηκαν σε 5,06 δισ. ευρώ (1,72 τρις δρχ.), ενώ τα 
Μετοχικά Εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 3,06% στα 298,65 εκατ. ευρώ 
(101,76 δις δρχ.). Τα Μετοχικά ∆ιεθνή Α/Κ αύξησαν το ενεργητικό τους 
κατά 2,13% στα 105,22 εκατ. ευρώ (35,85 δις δρχ.). 



 

 

⇒  Το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού αυξήθηκε κατά 60,71% 
στα 5,86 δις ευρώ (1,99 τρισ. δρχ.), ενώ των Μικτών Α/Κ Εξωτερικού 
µειώθηκε ελαφρά κατά 0,28% στα 4,01 εκατ. ευρώ (1,36 δις δρχ.). Το 
ενεργητικό στα Μικτά ∆ιεθνή επίσης µειώθηκε ελαφρώς κατά 0,64% 
φτάνοντας τα 180,21 εκατ. ευρώ (61,40 δις δρχ.). 

 
Όσον αφορά τα µερίδια αγοράς των κατηγοριών παρατηρούµε σηµαντική 
αύξηση µεριδίου αγοράς των Μικτών Α/Κ κατά 6,88 εκατοστιαίες µονάδες. Τα 
µερίδια αγοράς των 4 κατηγοριών Α/Κ κατά το ∆εκέµβριο, σε συσχετισµό µε 
τον προηγούµενο µήνα και οι παρατηρηθείσες µεταβολές εµφανίζονται στον 
κατωτέρω πίνακα: 
 
 
 30/11/2001 31/12/2001 ∆% 
∆ΙΑΧ.∆ΙΑΘ. 38,47% 36,17% -2,30 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 22,72% 20,85% -1,87 
ΜΕΤΟΧΙΚΑ 23,13% 20,42% -2,71 
ΜΙΚΤΑ 15,68% 22,56% 6,88 
 
Σηµειώνουµε τέλος ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 οι εν ενεργεία Α.Ε.∆.Α.Κ. 
παρέµειναν 26 (απορρόφηση Telesis Α.Ε.∆.Α.Κ. από Eurobank Α.Ε.∆.Α.Κ. και 
ενεργοποίηση της IBG Α.Ε.∆.Α.Κ). 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2001 
 

Ο συνολικός αριθµός Α/Κ στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 ανέρχεται σε 269, έναντι 
264 την 1η Ιανουαρίου 2001, ενώ ο αριθµός των ανά κατηγορία αµοιβαίων 
είναι : ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 42, Οµολογιακά 63, Μετοχικά 128, Μικτά 36.  
 
Το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αµοιβαίων Κεφαλαίων παρουσίασε ετήσια 
µείωση 1,39 τρισ. δρχ (-13,25%) φτάνοντας τα 26,79 δις ευρώ (9,13 τρισ. 
δρχ.) έναντι 30,88 δις ευρώ (10,52 τρισ. δρχ.) την 1η Ιανουαρίου 2001. Η 
παρατηρηθείσα µείωση της συνολικής αγοράς Αµοιβαίων Κεφαλαίων εντός του 
έτους 2001 οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του ενεργητικού των Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού κατά 1,93 δισ. δρχ., και των 
Μετοχικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού κατά 777,31 δισ. δρχ. 
Σηµειώνουµε σχετικώς µε τις ανωτέρω παρατηρηθείσες µειώσεις ότι:  
α) Ενώ τα ενεργητικά των ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού εµειώθησαν, αντιθέτως τα 
ενεργητικά των ∆ιαθεσίµων Εξωτερικού και τα ∆ιεθνή σηµείωσαν σηµαντικές 
αυξήσεις. 
β) Η  µείωση του ενεργητικού των Μετοχικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
Εσωτερικού κατά 31% οφείλετο κυρίως στην υποχώρηση των τιµών των 



 

 

µετοχών στο Χ.Α.Α, διότι ο αριθµός των µεριδιούχων αυτής της κατηγορίας 
µειώθηκε µόνον κατά 9,45%. 
Επίσης πρέπει να σηµειώσουµε τις σηµαντικότατες µεταβολές που 
εσηµειώθησαν και στις 3 υποκατηγορίες των Οµολογιακών Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, τόσο στα ενεργητικά τους, όσο και στον αριθµό µεριδίων τους, 
όπως επίσης πρέπει να σηµειώσουµε τη σηµαντικότατη θετική µεταβολή στο 
Ενεργητικό (+118,3%) και στα Μερίδια (+129,2%) που σηµειώθηκε στα Μικτά 
Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού. 
Οι ανωτέρω σχολιασθείσες µεταβολές οφείλονται σε αναπροσανατολισµό των 
επενδυτών σε συντηρητικότερες µορφές Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε την 
προοπτική επανατοποθετήσεώς τους στα µετοχικά Α.Κ ευθύς ως βελτιωθούν οι 
σχετικές συνθήκες των αγορών. 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι µεταβολές ενεργητικών και µεριδίων 
ανά κατηγορία από 1η Ιανουαρίου 2001: 
 
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ 
∆ΙΑΧ. ∆ΙΑΘ. ΕΣ. -37,01% -28,22% 
∆ΙΑΧ. ∆ΙΑΘ. ΕΞ. +64,86% -20,86% 
∆ΙΑΧ. ∆ΙΑΘ. 
∆ΙΕΘ. 

+62,61% 32,17% 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣ. +10,34% 13,79% 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞ. +94,69% 110,01% 
ΟΜΟΛ. ∆ΙΕΘ. +213,01% 346,94% 
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣ. -31,05% -9,45% 
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞ. -24,98% 2,54% 
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ∆ΙΕΘ. -17,16% -0,55% 
ΜΙΚΤΑ ΕΣ. +118,32% 129,21% 
ΜΙΚΤΑ ΕΞ. -71.23% -71,32% 
ΜΙΚΤΑ ∆ΙΕΘ. -24,83% -6,84% 
 
 
Τα µερίδια αγοράς των διαφόρων κατηγοριών Αµοιβαίων Κεφαλαίων σε 
σύγκριση µε τα µερίδια του προηγούµενου έτους είναι τα ακόλουθα, όπου 
φυσικά αποτυπώνονται και οι τάσεις των επενδυτών όπως περιγράφηκαν 
ανωτέρω: 
 
 1/1/2001 31/12/2001 ∆% 
∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων 

49,66% 36,17% -
13,49% 

Οµολογιακά 15,33% 20,85% 5,52% 
Μικτά 9,51% 22,56% 13,05% 
Μετοχικά 25,49% 20,42% -5,07% 
 



 

 

Σχετικά µε τη σύνθεση της αγοράς σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος 
σηµειώνουµε την αύξηση του µεριδίου αγοράς των Οµολογιακών Α/Κ κατά 
5,52 εκατοστιαίες µονάδες, των Μικτών Α/Κ κατά 13,05 µονάδες όπως επίσης 
τη µείωση των Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων κατά 13,49 µονάδες και των 
Μετοχικών Α/Κ κατά 5,07 εκατοστιαίες µονάδες. 
 
 
 
 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (µέσες αριθµητικές αποδόσεις) 

 
Α) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  

1. Εσωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του 
έτους ανέρχεται σε 3,70%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή 
του έτους είναι το Marfin Smart Cash µε 6,59%. 

2. Εξωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του 
έτους ανέρχεται σε 2,87%. Πρώτο σε απόδοση από την αρχή του 
έτους το Alpha Emerging MM µε 2,87%. 

3. ∆ιεθνή: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε 5,67%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του 
έτους είναι το Interamerican MM ∆ολαρίου µε 8,91%. 

Β) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 
1. Εσωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε 4,11%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους 
είναι το ΑΤΕ Κεφαλαίου & Υπεραξίας µε 6,08%. 

2. Εξωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε 4,85%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους 
είναι το Alpha Οµολογιακό ∆ολαρίου µε 11,91%. 

3. ∆ιεθνή: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε 5,48%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους 
είναι το Alpha Trust Dollar Bond µε 9,96%. 

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ 
1. Εσωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε -23,97%, ενώ τη µικρότερη αρνητική απόδοση από την 
αρχή του έτους παρουσιάζει το Alpha Trust Υποδοµής µε -13,27%. 

2. Εξωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε -17,66%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους 
είναι το Interamerican ∆ιεθνών Ευκαιριών µε 5,59%. 

3. ∆ιεθνή: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε -18,47%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους 
είναι το Alpha Trust Healthcare µε 0,49%. 

 
 
∆) ΜΙΚΤΑ 
1. Εσωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε -11,78%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους 
είναι το Eurobank Βράχος µε 4,25%. 



 

 

2. Εξωτερικού: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε -10,87%, ενώ τη µικρότερη αρνητική απόδοση 
παρουσιάζει το Alpha Μικτό Εξωτερικού µε -7%. 

3. ∆ιεθνή: Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 
ανέρχεται σε -6,46%, ενώ τη µικρότερη αρνητική απόδοση από την 
αρχή του έτους είναι το Eurobank ∆ιεθνές Μικτό µε -4,36%. 

 
 
 
ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
 
Σε επίπεδο εισροών-εκροών κεφαλαίων από 1η Ιανουαρίου 2001 τα 
∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων παρουσιάζουν σηµαντικές εκροές που αποδίδονται 
κυρίως στη µετακίνηση κεφαλαίων σε repos, ενώ µικρότερες εκροές 
χαρακτηρίζουν τα Μετοχικά Α/Κ. Νέα κεφάλαια τοποθετήθηκαν στα 
Οµολογιακά και κυρίως στα Μικτά. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά ανά 
κατηγορία και σε εκατ.ευρώ οι εισροές-εκροές από 1/1/2001. 

 
 
       
Κατηγορίες Από 1/1/2001 έως 31/12/2001  
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων Εσ. -4,572.27 
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων Εξ. 5.11 
∆ιαχ.∆ιαθ. ∆ιεθ. 116.02 
ΣΥΝΟΛΟ -4,451.14 
Οµολογιακά Εσ. 567.38 
Οµολογιακά Εξ. 84.90 
Οµολογιακά ∆ιεθ. 188.95 
ΣΥΝΟΛΟ 841.23 
Μετοχικά Εσ. -203.66 
Μετοχικά Εξ. -10.59 
Μετοχικά ∆ιεθ. -5.22 
ΣΥΝΟΛΟ -219.47 
Μικτά Εσ. 3,301.35 
Μικτά Εξ. -4.53 
Μικτά ∆ιεθ. 205,46 
ΣΥΝΟΛΟ 3,502.28 

 
 

ΈΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ  
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