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Το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσµικής διαχείρισης διαµορφώθηκε αυξητικά στο
σύνολο όλων των κατηγοριών καταγράφοντας στο τέλος του έτους € 12,59 δισ. έναντι σε €
11,68 δισ. της 31/12/2013.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα:
Σύνθεση Υπό ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Θεσµικών
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• Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων, το 2014, έκλεισε µε µικρή µείωση του συνολικού
ενεργητικού αµοιβαίων κεφαλαίων κατά 3,3% από την αρχή του έτους και διαµορφώθηκε σε
€ 6.047 εκ., έναντι € 6.253 εκ. αντίστοιχα. Το τέταρτο τρίµηνο του έτους έκλεισε µε συνολικές
εκροές ύψους €116 εκ., οφειλόµενες κυρίως σε εκροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των
Οµολογιακών και Μετοχικών ΑΚ.
Στο µέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαµορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιµέρους
κατηγορίες.

Τις υψηλότερες µέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν, στην ευρύτερη

κατηγορία Μετοχικών ΑΚ, η µικρή κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Αµερικής µε 17,99%
πρωτίστως λόγω ανατίµησης ∆ολλαρίου ΗΠΑ, τα Μετοχικά Funds of Funds µε 13,02%,

τα

Μετοχικά Αναπτυγµένων Αγορών µε 10,04%. Υψηλή θετική απόδοση είχαν και τα ∆ιεθνή
Οµολογιακά ΑΚ µε 9,03%. Στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 21 από τα 28
ΑΚ υπεραπόδοσαν του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α. ο οποίος κατέγραψε µεγάλη πτώση -28,94%, µε
αποδόσεις από -28,93% έως -18,08%.
Η αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων εµφανίζεται ισοµερώς κατανεµηµένη µε σηµαντικότερες από
πλευράς ενεργητικών τις κατηγορίες των Οµολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου), των
Μετοχικών ΑΚ (20% επί του συνόλου), των Μικτών ΑΚ (18% επί του συνόλου) και των ΑΚ
Χρηµαταγοράς (17% επί του συνόλου).
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Το 2014 ήταν έτος αρκετών αλλαγών στον κλάδο των ΑΕ∆ΑΚ.
Το Φεβρουάριο 2014 η ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. ανέλαβε τη διαχείριση των τριών
αµοιβαίων κεφαλαίων της AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.∆.Α.Κ.
Η ίδια η AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.∆.Α.Κ. στο τέλος του 2014 άλλαξε εταιρικό σκοπό σε Α.Ε.Π.Ε.Υ.
H ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ. εντός του 2ου τριµήνου του 2014 ανέλαβε τη διαχείριση των
αµοιβαίων κεφαλαίων της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. την οποία στη συνέχεια
απορρόφησε.
Σταδιακά εντός του 2014 η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT.Ε.∆.Α.Κ. απορρόφησε 3 αµοιβαία
κεφάλαια και ανέλαβε τη διαχείριση του τελευταίου αµοιβαίου κεφαλαίου της PROBANK Α.Ε.∆.Α.Κ.
Το Μάρτιο 2014 η Millennium ΑΕ∆ΑΚ άλλαξε επωνυµία σε GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ, η
οποία όµως διέκοψε τις εργασίες της τον Αύγουστο 2014.

• Στον τοµέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 6 ΑΕΠΕΥ
µελών της Ε.Θ.Ε. και των 12 ΑΕ∆ΑΚ ∆ιευρυµένου Σκοπού, σηµείωσε αύξηση ύψους
12,81% από την 31/12/2013 και διαµορφώθηκε σε € 4.260 έναντι € 3.776 εκ.
• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας µέλη της
ΕΘΕ και το 2014 ήταν έτος ανάπτυξης καθώς εκτιµάται ότι µε 31.12.2014 το σύνολο των
επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπεράσει τα € 2.263 εκ., παρουσιάζοντας σηµαντική
αύξηση ύψους 39,5% από την 31.12.2013.
• Τέλος, οι 2 Α.Ε.Ε.Χ. έκλεισαν το 2014 µε υψηλό µεσοσταθµικό Discount -28,9%, συνολικό
ενεργητικό €22,2 εκ. και µέση σταθµισµένη απόδοση από την αρχή του έτους -20,4%.

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας
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