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Εντυπωσιακό 2ο Τρίμηνο για τους Θεσμικούς Διαχειριστές  

 

Με Θετικές αποδόσεις σε όλες τις 

κατηγορίες  των αμοιβαίων κεφαλαίων για 

το πρώτο μισό του έτους και με εισροές 

που υπερέβησαν τα € 200 εκατ. κλείνει το 

2ο τρίμηνο του 2009. Έτσι σε € 14,5 δις. 

ανέρχεται πλέον το συνολικό ύψος των 330 

χαρτοφυλακίων υπό την διαχείριση των 37 

εταιριών μελών της Ένωσης. Όπως 

σημειώνει ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. 

Ξενόφος, «τα αποτελέσματα αυτά 

πιστοποιούν την ποιότητα στην  διαχείριση 

που οι συλλογικές επενδύσεις σε διεθνές 

επίπεδο αναγνωρίζεται ότι δύνανται να 

επιτυγχάνουν και υπογραμμίζουν την 

ικανότητα των ελλήνων διαχειριστών να 

ανταποκριθούν πλήρως στην πρόκληση που 

αναζητούν αναφορικά με την διαχείριση 

των αποθεματικών της περιουσίας των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλληλα 

το ύψος των εισροών δικαιώνει τις 

πρωτοβουλίες της Ένωσης για επικοινωνία 

και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, 

θέτοντας εκ νέου τις συλλογικές επενδύσεις 

στο ραντάρ της αγοράς». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Α/K Μέση Aπόδοση

Μετοχικά Εσωτερικού +21,46%

Μετοχικά Εξωτερικού +6,79%

Μικτά Εσωτερικού +9,33%

Μικτά Εξωτερικού +11,67%

Ομολογιακά Εσωτερικού +5,25%

Ομολογιακά Εξωτερικού +2,44%

Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτερικού +1,68%

Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού +0,81%

Fund of Funds - Μετοχικά +14,60%

Fund of Funds - Μικτά +3,97%

Fund of Funds - Ομολογιακά +3,08%
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 Αναλυτικότερα: 

• Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων οι εισροές το 2ο τρίμηνο ξεπέρασαν τα €200 

εκ., και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 11% και 

διαμορφώθηκε στα €10,06 δισ. 

   Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η εισροή κεφαλαίων επί δύο συναπτά τρίμηνα στις 

κατηγορίες των Μετοχικών Εσωτ. (84 εκατ), των Μικτών Εσωτ. (35 εκατ), των Διαχειρίσεως 

Διαθεσίμων (252 εκατ.) και των Funds of Funds Μετοχικών (22 εκατ.). 

   Στην πλευρά των αποδόσεων από την αρχή του έτους επισημαίνεται ότι από τα 66 Μετοχικά 

Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, τα 23 υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου έως και 23,68 ποσοστιαίες μονάδες. Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι 

κατηγορίες των α/κ. 

Τέλος σημαντική είναι και η έναρξη λειτουργίας του δεύτερου ETF στην ελληνική αγορά, με την 

επωνυμία «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.», από την ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ. 

 
• Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση κατά 

13,33% στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 και έφθασε τα €249 εκ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε 

στις 30 Ιουνίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -35,18% και μέση σταθμισμένη απόδοση 

από την αρχή του έτους  9,39%. 

• Οι  3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 

έτους με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες ξεπερνούν τα € 750 εκ., παρουσιάζοντας 

ετήσια αύξηση των επενδύσεών τους κατά 8%. 

• Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΕΠΕΥ μελών της 

Ε.Θ.Ε. και των 12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/6/2009 σε € 3,4 δισ.  

 

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

 
 


