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Αθήνα, 5 Αυγούστου 2003 
 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

651,8 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ Α.Κ. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εκπονεί η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, όπως αυτά 
προκύπτουν από τη Βάση ∆εδοµένων της, η αγορά Αµοιβαίων Κεφαλαίων έφθασε 
στο τέλος του Ιουλίου τα 30,23 δις. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1 δις. Ευρώ 
έναντι του µηνός Ιουνίου (+3,44%) και αύξηση µεριδίων 0,85%. 
Σηµειώνεται ότι η αγορά ευρίσκεται από την αρχή του έτους σε συνεχή ανάκαµψη, 
παρουσιάζοντας αύξηση ενεργητικών ύψους 4,85 δις. Ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 
19,12%). 
Σχετικά µε το µήνα Ιούλιο αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Παρατηρήθηκε σηµαντική εισροή κεφαλαίων στην αγορά ύψους 651,8 
εκατοµ. Ευρώ, µε έµφαση κατά σειρά στα ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων 
Εσωτερικού (266,15 εκατοµ. Ευρώ), στα Μικτά Εσωτερικού (161,3 εκατοµ. 
Ευρώ), στα Μετοχικά Εξωτερικού  (120,8 εκατοµ. Ευρώ), στα Οµολογιακά 
Εξωτερικού (82,3 εκατοµ. Ευρώ) και στα Μετοχικά Εσωτερικού (39,5 
εκατοµ. Ευρώ). 

• Παρατηρήθηκαν πολύ σηµαντικές αυξήσεις ενεργητικών στα Οµολογιακά 
Α.Κ. Εξωτερικού, στα  ∆ιεθνή ∆ιαχ. ∆ιαθ/µων, στα Μετοχικά Εξωτερικού  
και στα Μικτά Εξωτερικού, οφειλόµενες εκτός άλλων και στην  ίδρυση νέων 
Α.Κ. 

• Σηµειώθηκε πολύ σηµαντική αύξηση ενεργητικών των Μετοχικών Α.Κ. 
Εσωτερικού (+13,16%), οφειλόµενη κυρίως στην αύξηση των τιµών των 
µετοχών, η οποία συνοδεύθηκε και από εισροή κεφαλαίων 40 εκατοµ. Ευρώ. 

• Αυξήθηκε η Μέση Αριθµητική Απόδοση των 68 Μετοχικών Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων Εσωτερικού εντός του Ιουλίου κατά 13,73 εκατοστιαίες µονάδες, 
φθάνοντας σε σχέση µε την 1/1/2003 στο 19,27%, έναντι 5,54% του τέλους 
Ιουνίου. 
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• Αντίστοιχο φαινόµενο παρατηρήθηκε και στα Μικτά Α.Κ. Εσωτερικού µε 
Μέση Αριθµητική Απόδοση από την αρχή του έτους 9% και µεταβολή έναντι 
του Ιουνίου κατά 3,21 εκατοστιαίες µονάδες. 

• Σηµειώνεται, επίσης ότι το σύνολο των Μετοχικών και των Μικτών 
Εσωτερικού και Εξωτερικού έχουν πλέον περάσει σε θετικές αποδόσεις µε 29 
Μετοχικά Α.Κ. Εσωτερικού να παρουσιάζουν αποδόσεις άνω του 20% εκ των 
οποίων 25 έχουν αποδόσεις από 20% µέχρι 28% και 4 αποδόσεις από 31,37% 
έως 41,39%. 

• Τέλος σηµειώνεται ότι µέσα στον Ιούλιο ελειτούργησε η νέα Εταιρία 
∆ιαχειρίσεως «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο � ΕΛΤΑ ΑΕ∆ΑΚ» µε 3 νέα 
Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού υπό διαχείριση (Οµολογιακό, ∆ιαχ. 
∆ιαθεσίµων και Μικτό). 

 

Λεπτοµερώς και ανά υποκατηγορία Α/Κ σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ (µερίδιο αγοράς 21,44% έναντι 22,11% τον Ιούνιο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαµορφώθηκε σε € 5,14 δισ. 

σηµειώνοντας µείωση 0,35% εντός του Ιουλίου. Τα µερίδια της κατηγορίας 

µειώθηκαν κατά 0,14% και η µέση αριθµητική απόδοση της κατηγορίας από 

την αρχή του έτους ανήλθε σε 2,32%. 

⇒ Εξωτερικού: Μηνιαία αύξηση ενεργητικού κατά 10,96% σηµείωσε το 

ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 792,95 εκατοµ.. Τα 

µερίδια σηµείωσαν αύξηση κατά 9,84%, ενώ η µέση απόδοση της κατηγορίας 

από την αρχή του έτους διαµορφώθηκε σε -0,84%.  

⇒ ∆ιεθνή: Αυτή η υποκατηγορία σηµείωσε µείωση του ενεργητικού κατά 7% 

στα € 549,22 εκατοµ. και µεριδίων κατά 7,49%. Η µέση αριθµ. απόδοση της 

κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε   -0,34%.  

Β) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (µερίδιο αγοράς 52,66% έναντι 53,84% τον 

Ιούνιο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε εντός του Ιουλίου 

κατά 1,07% φτάνοντας τα € 15,8 δισ., ενώ τα µερίδια µειώθηκαν κατά 0,03%. 



 

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ                                                                               Σελ.  
http://www.agii.gr  4143 

3

Η µέση αριθµητική απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους 

ανήλθε σε 1,35%. 

⇒ ∆ιεθνή: Σηµειώθηκε αύξηση ενεργητικού κατά 15,32% φτάνοντας τα € 119,8 

εκατοµ. και µεριδίων κατά 36,68%. Η µέση αριθµητική απόδοση της 

υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε �0,84%.      

 

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ (µερίδιο αγοράς 14,58% έναντι 13,07%  τον Ιούνιο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους αυξήθηκε εντός του Ιουλίου κατά 13,16% 

φτάνοντας τα 3,92 δισ. ευρώ ενώ τα µερίδια αυξήθηκαν κατά 1,27%. Η µέση 

απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους διαµορφώθηκε σε 19,27%, 

ενώ 29 από τα 68 Αµοιβαία Κεφάλαια της υποκατηγορίας σηµείωσαν 

απόδοση άνω του 20% (από 20,22% έως 41,39%). 

⇒ Εξωτερικού: Σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση του ενεργητικού κατά 44,14% 

στα € 430,48 εκατοµ., ενώ τα µερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 

9,49%.  Η µέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 5,82%. 

⇒ ∆ιεθνή: Αύξηση του ενεργητικού κατά 1,41% στα € 56,8 εκατοµ. σηµείωσε η 

υποκατηγορία. Τα µερίδια µειώθηκαν κατά 1,29%, ενώ η µέση αριθµ. 

απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 8,10%, µε 4 

Α/Κ να παρουσιάζουν αποδόσεις από 13,10% έως 20,28%. 

Γ) ΜΙΚΤΑ (µερίδιο αγοράς 11,32% έναντι 10,98% τον Ιούνιο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 6,79% φτάνοντας 

τα € 3,26 δισ. και τα µερίδια κατά 4,72%. H µέση απόδοση της 

υποκατηγορίας ανήλθε σε 9,08%, µε 8 από τα 27 Αµοιβαία Κεφάλαια της 

υποκατηγορίας να σηµειώνουν απόδοση άνω του 10,5% (από 10,69% έως 

22,35%). 
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⇒ Εξωτερικού: Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 

83,51% στα € 5,44 εκατοµ., και τα µερίδια κατά 61,7%. Η µέση απόδοση από 

την αρχή του έτους διαµορφώθηκε σε 1,11%. 

⇒ ∆ιεθνή: Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,77% σηµείωσε η υποκατηγορία 

φτάνοντας τα € 157,79 εκατοµ. Τα µερίδια αυξήθηκαν κατά 0,53%, ενώ η 

µέση αριθµ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 1,34% από την αρχή του 

έτους. 

 

 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας µε την εικόνα της αγοράς 30/6-31/7: 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 30/6-31/7 ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ 
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ∆% ΜΕΡΙ∆ΙΑ   ∆% ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1/7-31/7
Οµολογιακά Εσ. 5.141.564.894,08 -0,35 748.109.600,09 -0,14 2.812.331,37
Οµολογιακά Εξ. 792.945.468,02 10,96 131.657.698,58 9,84 82.291.696,51
Οµολογιακά ∆ιεθ. 549.224.671,68 -7,00 140.120.856,48 -7,49 -40.092.929,79
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων Εσ. 15.802.017.017,95 1,07 3.032.965.373,33 -0,03 266.154.813,62
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων ∆ιεθ. 119.804.701,33 15,32 10.504.075,32 36,68 16.237.485,95
Μετοχικά Εσ. 3.921.522.832,14 13,16 728.570.889,41 1,27 39.442.950,81
Μετοχικά Εξ. 430.477.542,10 44,14 140.803.562,15 9,49 120.769.120,84
Μετοχικά ∆ιεθ. 56.794.102,97 1,41 22.433.057,98 -1,29 -801.604,93
Μικτά Εσ. 3.259.161.841,45 6,79 509.671.981,40 4,72 161.308.840,53
Μικτά Εξ. 5.436.726,78 83,51 1.619.831,42 61,70 2.485.755,42
Μικτά ∆ιεθ. 157.789.437,73 2,77 20.164.717,77 0,53 1.187.090,01
 ΣΥΝΟΛΟ 30.236.739.236,23 3,44 5.486.621.643,93 0,85 651.795.550,34
 

Ένωση Θεσµικών Επενδυτών  
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