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Με σηµαντικές συνολικές εισροές €181 εκατ., εκ των οποίων € 355 εκατ. στην κατηγορία των
ΑΚ Χρηµαταγοράς, έκλεισε το δεύτερο τρίµηνο του 2012.
Παράλληλα, οι περισσότερες κατηγορίες ΑΚ κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, µε εξαίρεση πάλι,
όπως και στο 1ο τρίµηνο, τα Οµολογιακά Ελλάδος.
Το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσµικής διαχείρισης διαµορφώθηκε στο
τέλος του Ιουνίου στα € 8,20 δισ.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα.
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Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση
κεφαλαίων στο τέλος του εξαµήνου παρουσίασε µικρή µείωση 0,83% από την αρχή του
έτους, € 5.186 εκ., έναντι € 5.229 εκ. αντίστοιχα.
Το δεύτερο τρίµηνο του έτους έκλεισε µε συνολικές εισροές ύψους €180,7 εκ., λόγω της
µεγάλης εισροής κεφαλαίων στην κατηγορία των ΑΚ Χρηµαταγοράς Βραχυπρόθεσµης
∆ιάρκειας.
Στο µέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαµορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιµέρους
κατηγορίες, εκτός των Οµολογιακών Ελλάδας, των Μικτών ΑΚ και των Μετοχικών Ελλάδας
και ∆είκτη. Τις υψηλότερες αποδόσεις είχαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσοµένων Αγορών µε
10,24%, τα Μετοχικά ΑΚ Αµερικής µε 8,99% και τα Οµολογιακά µη-Κρατικά ΑΚ Υψηλής
Απόδοσης και Επενδυτικής ∆ιαβάθµισης µε 7,00% και 6,96% αντίστοιχα.
Η αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων εµφανίζεται ισοµερώς κατανεµηµένη µε σηµαντικότερες
από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των ΑΚ Χρηµαταγοράς (23% επί του συνόλου),
των Οµολογιακών ΑΚ (20% επί του συνόλου) και Μετοχικών ΑΚ (19% επί του συνόλου).

2

• Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίµηνο του 2012 µε
υψηλό µεσοσταθµικό Discount -38,99%, συνολικό ενεργητικό €21,2 εκ. και µέση
σταθµισµένη απόδοση από την αρχή του έτους 3,31% έναντι αποδόσεων -14,26% που
παρουσίασε κατά το ίδιο διάστηµα ο FTSE/ASE 20 και -10,18% ο Γενικός ∆είκτης Τιµών
του Χ.Α.
Την 1/4/2012 ολοκληρώθηκε η µετατροπή της INTERINVEST ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ
Α.Ε.Ε.Χ. και της EUROLINE ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. σε Αµοιβαία Κεφάλαια.
• Για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιµάται ότι το δεύτερο τρίµηνο
του 2012 θα έχει µια µικρή αρνητική απόκλιση από το προηγούµενο τρίµηνο, µε το σύνολο
των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.420 εκ.

• Τέλος, µε 29/06/2012 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
€ 1.576 εκ. έναντι € 1.722 εκ. της 31/03/2012.
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