Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011
Αρ. πρωτ. 8157

Με σηµαντική επιβράδυνση των εκροών στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων
(εξαιρουµένων των αµοιβαίων κεφαλαίων ∆ιαχ. ∆ιαθεσίµων) κατά 14,3% και σηµαντική την
προστασία των επενδυτών από την έντονη πτώση των τιµών των Ελληνικών αξιών µέσω της
υπεραπόδοσης των αντίστοιχων προϊόντων/λύσεων που προσφέρουν οι Έλληνες Θεσµικοί
∆ιαχειριστές, κλείνει το 2ο τρίµηνο του 2011. Στο µέτωπο των αποδόσεων γενικότερα, οι
συνθήκες αβεβαιότητας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και οι διορθωτικές κινήσεις των
χρηµατιστηριακών
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αβεβαιότητα απέναντι στα Ελληνικά αξιόγραφα και η στενότητα της ρευστότητας, πιστοποιεί
την προσωπική µου πεποίθηση ότι έχουµε αγγίξει τον σκληρό πυρήνα της θεσµικής
διαχείρισης κεφαλαίων. Ταυτόχρονα αναδεικνύει την ασφάλεια που παρέχουν τα θεσµικά
χαρτοφυλάκια µέσω της αυτοτέλειας της περιουσίας τους, της διασποράς των επιλογών στην
διεθνή αγορά και των αυστηρών εποπτικών κανόνων στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου
τους».
Το συνολικό δε ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών µελών της Ένωσης
ανήλθε στα € 11,11 δισ.
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Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων
διαµορφώθηκε στα € 7,1 δις έναντι € 8 δις τον ∆εκέµβριο 2010 µε το ενδιαφέρον των
επενδυτών να επικεντρώνεται σε συντηρητικές επιλογές όπως τα Οµολογιακά Funds of
Funds, Α/Κ Ειδικού Τύπου και ∆∆ Εξωτερικού µε εισροές στο σύνολο τους κατά € 27,6 εκατ.
Στο µέτωπο των αποδόσεων τα Α/Κ Εσωτερικού κυριάρχησαν σε συγκριτικούς όρους, αφού
περιόρισαν σηµαντικά τις επιπτώσεις των απωλειών στις τιµές των Ελληνικών τίτλων µε τα
διεθνή Α/Κ να επηρεάζονται από την κακή πορεία των διεθνών αγορών και την τάση
αποκοµιδής κερδών που παρατηρήθηκε σχεδόν για το σύνολο του 2ου τριµήνου.
• Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίµηνο του 2011 µε
υψηλό µεσοσταθµικό Discount -26,6%, συνολικό ενεργητικό €98,2 εκ. και µέση
σταθµισµένη απόδοση από την αρχή του έτους -6,63% έναντι των µεγαλύτερων απωλειών
-9,5% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστηµα ο FTSE/ATHEX 20. Οι Εταιρίες Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου αριθµούν πλέον τέσσερις µετά την απορρόφηση της ∆ΙΑΣ ΑΕΕΧ από την
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

• Οι 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιµούν ότι το πρώτο εξάµηνο του
2011 δεν θα έχει µεγάλες αποκλίσεις από το προηγούµενο τρίµηνο µε το σύνολο των
επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.545 εκ.

• Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΑΕΠΕΥ µελών
της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕ∆ΑΚ ∆ιευρυµένου Σκοπού, ανήλθαν µε 30/06/2011 σε €2.350
εκ.
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