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Οι Έλληνες διαχειριστές κερδίζουν τις αγορές και
αυξάνουν τα κεφάλαια τους
“Σε ένα περιβάλλον έντονης µεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές και ενός συνεχιζόµενου
προβληµατισµού για την πορεία των βασικών µεγεθών της Ελληνικής οικονοµίας η Ελληνική
θεσµική διαχείριση πέτυχε σηµαντικές αποδόσεις νικώντας βασικούς δείκτες αγορών.
Παράλληλα τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της Ένωσης, κατά την διάρκεια του 3ου
τριµήνου, αυξήθηκαν σε €12,03 δισ. (+2,17%) αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία
των δύο τριµήνων που προηγήθηκαν” υπογραµµίζει ο κ. Ξενόφος, Πρόεδρος της ΕΘΕ µε
αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 9µήνου 2010.

∆είκτες Αγορών
Μέση Απόδοση κατηγορίας Α/Κ

Fund of Funds

+5,68%
+2,50%

Μετοχικά Εξωτερικού
Fund of Funds Μικτά

+0,88%

S&P 500 ($)

+2,34%

‐7,32%

Eurostoxx 50
Μετοχικά Εσωτερικού

‐26,40%

FTSE / ATHEX

‐37,13%

Fund of Funds
Ομολογιακά

+3,76%
+1,08%

‐12,86%

Ομολογιακά

‐12,54%

Δείκτης EMU 1‐10 έτη

Για να προσθέσει στη συνέχεια “ωστόσο η αρνητική ψυχολογία για τοποθετήσεις σε
ελληνικούς µετοχικούς και οµολογιακούς τίτλους συνδυαστικά µε το έλλειµµα παιδείας, έχει
αποπροσανατολίσει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σε βραχυπρόθεσµες επιλογές
καταθετικής φύσεως χάνοντας έτσι σηµαντικά κερδοφόρες εναλλακτικές επενδυτικές
προτάσεις, στις ανεπτυγµένες αγορές της Ευρώπης και Αµερικής και στις ταχέως
αναπτυσσόµενες αγορές της Ασίας, που οι εταιρείες διαχείρισης µε συνέπεια και συνέχεια
προσφέρουν µέσα από τα ποικίλα προϊόντα που διαχειρίζονται”.
Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων
σηµείωσε αύξηση το 3ο τρίµηνο φθάνοντας τα €8,2 δις (+ € 150 εκατ.). Αύξηση που
αποδίδεται στην σηµαντική επιβράδυνση των εκροών και στην βελτίωση των τιµών των
οµολογιακών και µετοχικών ελληνικών τίτλων που επηρέασαν µε την σειρά τους θετικά την
αποτίµηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων.
Στην πλευρά των αποδόσεων πρέπει να σηµειωθεί η υπεραπόδοση όλων των κατηγοριών
των Funds of Funds, όπου τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 20,61%, τα
Μικτά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως 9,09% και τα Οµολογιακά Funds of Funds είχαν
αποδόσεις έως και 5,76%.
Επισηµαίνεται επίσης ότι από τα 64 Μετοχικά Αµοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, τα 60
υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου έως και 27,89
ποσοστιαίες µονάδες.
Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των αµοιβαίων κεφαλαίων.
• Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση στο
τρίτο τρίµηνο του 2010 και έφθασε τα €220,45 εκ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30
Σεπτεµβρίου µε υψηλό µεσοσταθµικό Discount -41,69% και µέση σταθµισµένη απόδοση
από την αρχή του έτους -5,02%.
Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραµµίζουµε ότι και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σηµαντικά καλύτερες από το Γενικό ∆είκτη του Χ.Α. από
21,81 έως και 30,85 ποσοστιαίες µονάδες.

• Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ µελών της
Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕ∆ΑΚ ∆ιευρυµένου Σκοπού, ανήλθε στα € 2,78 δισ.

• Τέλος οι 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιµούν ότι το τρίτο τρίµηνο
του έτους δεν θα έχει µεγάλες αποκλίσεις από το δεύτερο όπου οι συνολικές επενδύσεις σε
ακίνητα ανήλθαν σε € 817,10 εκ.

Ένωση Θεσµικών Επενδυτών

