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Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2003 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

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 Σεπτεµβρίου τα 29,97 εκατ. ευρώ από 30,62 δισ. ευρώ στο τέλος 
Αυγούστου, παρουσιάζοντας µείωση 648 εκατ. ευρώ (-2,12%). Οι συνολικές εκροές 
κεφαλαίων έφτασαν τα 524,57 εκατ. ευρώ, όσες σχεδόν ήταν και οι εισροές 
κεφαλαίων τον προηγούµενο µήνα. (592 εκατ. ευρώ εισροές κεφαλαίων κατά το µήνα 
Αύγουστο). 
 
Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραµµα, διακόπηκε η ανοδική πορεία της 
αγοράς, που κυρίως είχε ενταθεί από τα τέλη Ιουλίου 2003, όµως το συνολικό 
ενεργητικό παραµένει αυξηµένο σε σχέση µε τις αρχές του έτους, οπότε και 
διαµορφωνόταν σε 25,38 δισ. ευρώ. Η µείωση του ενεργητικού στις κατηγορίες των 
Μετοχικών και Μικτών Α/Κ, κυρίως λόγω πτώσης του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α.Α 
κατά 8,63% το µήνα Σεπτέµβριο, οδήγησε σε χαµηλότερα επίπεδα την αγορά. 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(δισ.ευρώ)
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Έτσι, για το µήνα Σεπτέµβριο παρατηρούµε κυρίως τα εξής: 

⇒ Μείωση του ενεργητικού και εκροές κεφαλαίων σε όλες σχεδόν τις 

κατηγορίες και υποκατηγορίες Α/Κ, µε έµφαση στα Α/Κ ∆ιαχείρισης 

∆ιαθεσίµων Εσωτερικού (εκροές 300,82 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα Α/Κ αυτής 

της υποκατηγορίας συγκράτησαν το ενεργητικό τους στα 15,6 περίπου δισ. 

ευρώ, ύστερα από µικρή µείωση της τάξεως του 0,5%. 

⇒ Μείωση του ενεργητικού των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού κατά 8,68% στα 

€ 3,73 δισ. (Γενικός ∆είκτης του Χ.Α.Α µείωση 8,63% όπως προαναφέρθηκε), 

αλλά περιορισµένες εκροές κεφαλαίων ύψους 34,35 εκατ. ευρώ, λόγω και της 

µικρής µείωσης των µεριδίων της υποκατηγορίας κατά 0,85%. 

⇒ Μείωση του ενεργητικού των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού κατά 6,49%, αλλά 

µεγαλύτερες εκροές κεφαλαίων ύψους 190,98 εκατ. ευρώ. Εδώ, η µείωση του 

αριθµού των µεριδίων ήταν µεγαλύτερη και ανήλθε σε 4,93%. 

⇒ Αύξηση του ενεργητικού των Οµολογιακών Α/Κ Εσωτερικού κατά 0,42%, 

που ωστόσο δεν συνοδεύτηκε και από εισροές κεφαλαίων. Οι µικρού ύψους 

εκροές ανήλθαν σε 12,15 εκατ. ευρώ. 

⇒ Στροφή των επενδυτών παρατηρήθηκε σε αρκετές υποκατηγορίες Α/Κ 

Εξωτερικού και ∆ιεθνών, µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν εισροές 

κεφαλαίων, όπως στα ∆ιεθνή Οµολογιακά Α/Κ (7,17 εκατ. ευρώ), στα ∆ιεθνή 

∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων (6,93 εκατ. ευρώ), στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού 

(5,69 εκατ. ευρώ), στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού (598,7 χιλ. ευρώ). Στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις οι εισροές κεφαλαίων δεν συνοδεύτηκαν από αύξηση 

του ενεργητικού, λόγω πτώσης των τιµών και στα διεθνή χρηµατιστήρια. 
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Ακολουθεί πίνακας µε τις µέσες αριθµητικές αποδόσεις των υποκατηγοριών από την 
αρχή του έτους και µέχρι την 30/9/03, καθώς και η µηνιαία µεταβολή τους: 
 

ΜΕΣΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1 
  30/9 29/8 ∆% 
Οµολογιακά Εσ. 2,62 1,97 0,65
Οµολογιακά Εξ. 0,14 0,56 -0,42
Οµολογιακά ∆ιεθ. -0,19 0,47 -0,66
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων Εσ. 1,68 1,54 0,14
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων ∆ιεθ. -1,42 0,26 -1,68
Μετοχικά Εσ. 11,6 22,15 -10,55
Μετοχικά Εξ. 5,2 10,61 -5,41
Μετοχικά ∆ιεθ. 8,58 14,48 -5,9
Μικτά Εσ. 6,74 10,43 -3,69
Μικτά Εξ. 0,65 2,68 -2,03
Μικτά ∆ιεθ. 0,31 1,94 -1,63

 
Σηµειώνουµε ότι παρά την κατά 10,55 µονάδες µείωση της απόδοσης των Μετοχικών 
Α/Κ Εσωτερικού, σχεδόν όλα τα Αµοιβαία Κεφάλαια της υποκατηγορίας 
συγκράτησαν τα κέρδη τους από την αρχή του έτους, σηµειώνοντας αποδόσεις έως 
35%.  
Από τα 68 Α/Κ της υποκατηγορίας 36 σηµείωναν αποδόσεις στις 30/9 από 10,78% 
έως 34,81%, ενώ άλλα 20 Αµοιβαία σηµείωναν αποδόσεις από 5,79% έως 9,73%. 
Αρνητικές αποδόσεις από την αρχή του έτους παρουσίαζαν 3 µόνο Μετοχικά Α/Κ 
Εσωτερικού. 
 
Λεπτοµερώς και ανά υποκατηγορία Α/Κ σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 
 
Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ (µερίδιο αγοράς 22,46% από 21,90% τον Αύγουστο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαµορφώθηκε σε € 5,38 δισ. 

σηµειώνοντας αύξηση 0,42% εντός του Σεπτεµβρίου. Σηµειώθηκαν εκροές 

κεφαλαίων 12,15 εκατ. ευρώ, ενώ η µέση αριθµητική απόδοση της 

κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 2,62%. 

⇒ Εξωτερικού: Μείωση του ενεργητικού κατά 0,83% σηµείωσε το ενεργητικό 

αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα € 784,86 εκατ.. Σηµειώθηκαν  εκροές 

κεφαλαίων ύψους 3,62 εκατ. ευρώ, ενώ η µέση απόδοση της υποκατηγορίας 

από την αρχή του έτους διαµορφώθηκε σε 0,14%.  
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⇒ ∆ιεθνή: Αυτή η υποκατηγορία σηµείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 

1,93% στα € 563,09 εκατοµ. και εισροές κεφαλαίων 7,18 εκατ. ευρώ. Η µέση 

αριθµ. απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε  -0,19%.  

Β) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (µερίδιο αγοράς 52,50% από 51,62% τον 

Αύγουστο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας µειώθηκε εντός του 

Σεπτεµβρίου κατά 0,50% φτάνοντας τα € 15,59 δισ., ενώ οι εκροές κεφαλαίων 

έφτασαν τα 300,82 εκατ. ευρώ. Η µέση αριθµητική απόδοση της 

υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 1,68%. 

⇒ ∆ιεθνή: Σηµειώθηκε αύξηση ενεργητικού κατά 5,06% στα € 142,38 εκατ. και 

εισροές κεφαλαίων 6,93 εκατ. ευρώ. Η µέση αριθµητική απόδοση της 

υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε -1,42%.      

Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΑ (µερίδιο αγοράς 14,07% από 15,01% τον Αύγουστο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους µειώθηκε εντός του Σεπτεµβρίου κατά 

8,68% στα 3,73 δισ. ευρώ, ενώ οι εκροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 34,35 εκατ,. 

ευρώ. Η µέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 

διαµορφώθηκε σε 11,60%.  

⇒ Εξωτερικού: Σηµειώθηκε µείωση του ενεργητικού κατά 4,88% στα € 431,62 

εκατοµ., ενώ παρατηρήθηκαν εισροές κεφαλαίων ύψους 5,69 εκατ. ευρώ.  Η 

µέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 5,20%. 

⇒ ∆ιεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 4,89% στα € 55,96 εκατοµ. σηµείωσε 

η υποκατηγορία. Οι εισροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 103 χιλ. ευρώ. Η µέση 

αριθµ. απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 8,58%. 

Γ) ΜΙΚΤΑ (µερίδιο αγοράς 10,97% από 11,48% τον Αύγουστο) 

⇒ Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους παρουσίασε µείωση κατά 6,49% στα € 3,13 

δισ., ενώ οι εκροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ. H µέση απόδοση 

της υποκατηγορίας ανήλθε σε 6,74%. 
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⇒ Εξωτερικού: Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας µειώθηκε επίσης κατά 

6,49% στα € 6,19 εκατοµ., ενώ σηµειώθηκαν εισροές κεφαλαίων ύψους 599 

εκατ. ευρώ. Η µέση απόδοση από την αρχή του έτους διαµορφώθηκε σε 

0,65%. 

⇒ ∆ιεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 4,30% σηµείωσε η υποκατηγορία 

φτάνοντας τα € 153,65 εκατοµ. Οι εκροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 3,16 εκατ. 

ευρώ, ενώ η µέση αριθµ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,31% από 

την αρχή του έτους. 

 
29/8/03-30/9/03 ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ∆%  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Οµολογιακά Εσ. 5.384.310.951,92 0,42 -12.146.204,99
Οµολογιακά Εξ. 784.859.156,65 -0,83 -3.622.281,22
Οµολογιακά ∆ιεθ. 563.097.951,04 1,93 7.177.144,93
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων Εσ. 15.590.303.011,03 -0,50 -300.819.268,62
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων ∆ιεθ. 142.381.178,90 5,06 6.933.444,29
Μετοχικά Εσ. 3.728.245.738,84 -8,68 -34.347.451,50
Μετοχικά Εξ. 431.625.750,17 -4,88 5.689.391,50
Μετοχικά ∆ιεθ. 55.963.711,91 -4,89 103.102,29
Μικτά Εσ. 3.129.029.490,38 -6,49 -190.979.423,62
Μικτά Εξ. 6.186.386,76 -6,49 598.702,48
Μικτά ∆ιεθ. 153.651.254,35 -4,30 -3.158.991,21
 ΣΥΝΟΛΟ 29.969.654.581,95 -2,12 -524.571.835,67
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