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Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2002 

 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Α) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Β) ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 
 

Α) ΣΤΑ 25,38 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ∆ΕΚΕΜΡΙΟΥ 2002 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑ 5,55%, ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 9,27% 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τη Βάση ∆εδοµένων της Ένωσης, η 
αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος ∆εκεµβρίου σηµείωσε σηµαντική 
ανάκαµψη µε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 1,33 δισ. ευρώ έναντι του 
µηνός Νοεµβρίου και αύξηση του συνόλου των µεριδίων κατά 9,27%.  
 
Έτσι στις 31 ∆εκεµβρίου η συνολική αγορά των Α/Κ διαµορφώθηκε στα 25.385 δισ. 
ευρώ, έναντι 24.052 δισ. ευρώ του τέλους Νοεµβρίου και ο αριθµός των 
κυκλοφορούντων µεριδίων διαµορφώθηκε σε 4,58 δισ. έναντι 4,19 δισ. το Νοέµβριο. 
 
Η παρατηρηθείσα αύξηση του ενεργητικού κατά το ∆εκέµβριο οφείλεται κυρίως στη 
θεαµατική αύξηση του ενεργητικού των Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 
κατά 1,63 δισ. ευρώ (+17,91%) στα € 10,71 δισ. (αύξηση µεριδίων 22,06%) και 
δευτερευόντως στη συνεχιζόµενη στροφή των επενδυτών προς τα Οµολογιακά Α/Κ 
όλων των υποκατηγοριών.  
 
Σηµειώνεται ότι τα Α/Κ Οµολογιακά Εσωτερικού που αποτελούν το 83,48% της 
όλης κατηγορίας αύξησαν το ενεργητικό τους κατά 142,15 εκατ. ευρώ (+3,44%) και 
τα µερίδιά τους κατά 2,83%. 
 
Η σηµειούµενη στροφή των επενδυτών προς τα Οµολογιακά Α/Κ και τα Α/Κ 
∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού, οφείλεται στις ικανοποιητικές αποδόσεις που 
σηµειώνουν και οι δύο κατηγορίες από την αρχή του έτους, σε συνδυασµό µε την 
υποχώρηση των τραπεζικών επιτοκίων και τη συνεχιζόµενη αστάθεια των τιµών στο 
Χ.Α.Α. 
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Σηµειώνεται ότι από τα 32 Α/Κ Οµολογιακά Εσωτερικού στις 31/12/02: 

⇒ 3 σηµείωναν ετήσια απόδοση άνω του 7% 
⇒ 9 σηµείωναν ετήσια απόδοση άνω του 6% 
⇒ 5 σηµείωναν ετήσια απόδοση άνω του 5% 
⇒ 5 σηµείωναν ετήσια απόδοση άνω του 4% 
⇒ 7 σηµείωναν ετήσια απόδοση άνω του 3% 
 

Σηµειώνεται επίσης ότι από τα 35 Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 6 
πραγµατοποίησαν ετήσια απόδοση άνω του 3% και 20 πραγµατοποίησαν ετήσια 
απόδοση άνω του 2%. 
 
Τέλος, για την αξιολόγηση αυτών των αποδόσεων επισηµαίνεται ότι οι αποδόσεις 
αυτές είναι καθαρές για τους µεριδιούχους (χωρίς φορολογική επιβάρυνση).  
 
Ολοκληρώνοντας το σχολιασµό µας για το µήνα ∆εκέµβριο σηµειώνουµε ότι η 
συνεχιζόµενη αστάθεια των χρηµατιστηριακών αγορών και η υποχώρηση των τιµών 
των µετοχών είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του ενεργητικού των Μετοχικών Α/Κ 
Εσωτερικού κατά 284,14 εκατ. ευρώ (-7,74%), αλλά την υποχώρηση του αριθµού 
των µεριδίων µόνο κατά 0,53%. 
Για την εκτίµηση της υποχώρησης αυτής πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Γενικός 
∆είκτης του Χ.Α.Α σηµείωσε συγκριτικά υποχώρηση 6,64% κατά το µήνα 
∆εκέµβριο. 
 
Συναφή υποχώρηση σηµείωσαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού (µείωση 
ενεργητικού κατά 143,19 εκατ. ευρώ, µείωση µεριδίων 2,16%).  
 
 

Β) ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 
 
Ο συνολικός αριθµός των Α.Ε.∆.Α.Κ. ανήλθε στις 31/12/02 σε 28 έναντι 26 το 
προηγούµενο έτος. 3 νέες εταιρίες ιδρύθηκαν και ξεκίνησαν διάθεση των Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων τους, ενώ µία εταιρία ανέλαβε τη διαχείριση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
άλλης Α.Ε.∆.Α.Κ.  
Σηµειώνεται ακόµη ότι έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν δραστηριοποιηθεί ακόµη 2 
Α.Ε.∆.Α.Κ., µε τις οποίες ο συνολικός αριθµός ανέρχεται σήµερα σε 30 εταιρίες. 
 
Ο αριθµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στις 31/12/02 διαµορφώθηκε σε 260 έναντι 
269 στις 31/12/01 µετά και τις διάφορες πραγµατοποιηθείσες µεταβολές κατά τη 
διάρκεια του έτους (αλλαγές κατηγοριών Α/Κ, συγχωνεύσεις, ενάρξεις νέων, 
διασπάσεις). 
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Ο ανά κατηγορία αριθµός Α/Κ διαµορφώθηκε ως εξής: 
- ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτ. 35, ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εξωτ. 1, 
∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ∆ιεθνή 4  
- Οµολογιακά Εσωτ. 32, Οµολογιακά Εξωτ. 14, Οµολογιακά ∆ιεθνή 17  
- Μετοχικά Εσωτερικού 76, Μετοχικά Εξωτ. 30, Μετοχικά ∆ιεθνή 15  
- Μικτά Εσωτερικού 25, Μικτά Εξωτ. 2, Μικτά ∆ιεθνή 9  

 
Το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αµοιβαίων Κεφαλαίων παρουσίασε εντός του 
2002 µείωση 1,41 δισ. ευρώ (-5,26%) φτάνοντας τα € 25,38 δισ. έναντι € 26,79 δισ. 
την 1/1/02. 
 
Η παρατηρηθείσα µείωση οφείλεται κυρίως στη µείωση του ενεργητικού των 
Οµολογιακών Α/Κ Εσωτερικού κατά 625,98 εκατ ευρώ, των Μετοχικών Εσωτ. κατά 
1,68 δισ. ευρώ και των Μικτών Εσωτ. κατά 212,95 εκατ. ευρώ. Στην τελική 
διαµόρφωση του ενεργητικού της αγοράς συνέβαλε θετικά η σηµαντική στροφή των 
επενδυτών στα Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού τα οποία σηµείωσαν 
αύξηση κατά 1,07 δισ. ευρώ (+11,11%). 
 
Σχετικά µε τις ανωτέρω παρατηρηθείσες µειώσεις στα ενεργητικά των διαφόρων 
κατηγοριών παρατηρούµε τα ακόλουθα:  

1. Η µείωση του ενεργητικού των Α/Κ Μετοχικών Εσωτερικού κατά 33,13% 
οφείλεται βασικά στην κατά 32,53% υποχώρηση του Γενικού ∆είκτη του 
Χ.Α.Α δεδοµένου ότι ο αριθµός των µεριδίων µειώθηκε µόνο κατά 
11,79%. 

2. Η µείωση του ενεργητικού των Οµολογιακών Α/Κ Εσωτερικού κατά 
12,77% οφείλεται επίσης στις σηµειωθείσες υποχωρήσεις των τιµών που 
παρατηρήθηκαν στις δευτερογενείς αγορές των οµολόγων. Πρέπει πάντως 
να σηµειωθεί ότι κατά τους τελευταίους µήνες του έτους παρατηρήθηκε 
αύξηση του ενεργητικού και των µεριδίων της κατηγορίας, λόγω των 
σηµαντικών αποδόσεων που εξασφαλίζουν τα διάφορα Αµοιβαία 
Κεφάλαια της κατηγορίας σε σχέση µε άλλες εναλλακτικές µορφές 
επενδύσεων µε αποτέλεσµα την προσέλευση πολλών νέων µεριδιούχων σε 
αυτήν την κατηγορία Α/Κ. 

 
Η παρατηρηθείσα κατά το έτος 2001 τάση των επενδυτών προς τις κατηγορίες 
∆ιεθνών Α/Κ και Α/Κ Εξωτερικού για την αναζήτηση καλύτερων αποδόσεων, δεν 
χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά τους και κατά το έτος 2002, δεδοµένου ότι οι 
αποδόσεις και των διεθνών αγορών παρουσιάζονται ως επί το πλείστον αρνητικές. 
 
Ακολουθεί πίνακας µε τη συνολική εικόνα της αγοράς το 2002:  
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/02-31/12/02 ΚΑΘΑΡΕΣ 
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ∆%  ΜΕΡΙ∆ΙΑ  ∆%  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Οµολογιακά Εσ. 4.276.243.653,51 -12,77 618.746.218,03 -18,39 -834.747.633,25
Οµολογιακά Εξ. 524.891.655,46 35,82 86.215.782,46 35,81 127.877.261,56
Οµολογιακά ∆ιεθ. 320.797.105,28 7,69 81.509.179,37 11,38 18.885.347,48
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων Εσ. 10.713.817.791,55 11,11 2.074.726.595,68 24,65 864.831.780,46
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων Εξ. 275.513,23 -96,64 23.289,14 -97,75 -8.121.936,08
∆ιαχ.∆ιαθεσίµων ∆ιεθ. 33.347.969,71 -21,20 2.074.669,96 -33,37 -8.590.261,01
Μετοχικά Εσ. 3.387.989.488,15 -33,13 720.304.177,37 -11,79 -225.523.339,39
Μετοχικά Εξ. 270.247.155,84 -9,51 123.390.436,76 39,43 101.399.159,70
Μετοχικά ∆ιεθ. 53.024.179,32 -49,61 21.444.991,10 -30,15 -23.103.054,38
Μικτά Εσ. 5.648.004.730,32 -3,63 828.906.449,03 3,52 -221.149.942,04
Μικτά Εξ. 3.099.571,93 -22,64 1.057.632,21 -2,50 -50.454,82
Μικτά ∆ιεθ. 153.411.739,31 -14,87 19.966.113,89 9,68 1.032.408,62
 ΣΥΝΟΛΟ 25.385.150.553,61 -5,26 4.578.365.535,00 6,00 -207.260.663,15
 
 
 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 
Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  

⇒ Εσωτερικού: Αυτή η υποκατηγορία πέτυχε να εξασφαλίσει υψηλές 
αποδόσεις στους µεριδιούχους της. Έτσι, 31 από τα 32 Αµοιβαία Κεφάλαια 
της κατηγορίας πέτυχαν θετικές αποδόσεις, ενώ 2 Α/Κ πέτυχαν αποδόσεις 
άνω του 7%, 9 άνω του 6%, 5 άνω του 5%, 9 άνω του 6%, 5 άνω του 5%, 5 
άνω του 4% και τα υπόλοιπα 9 από 2% µέχρι 4%.  
• Η µέση αριθµητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 4,89% από την 
αρχή του έτους έναντι 4,11% το 2001, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε 
το ALPHA Οµολογιακό µε 7,99%.  

⇒ Εξωτερικού και ∆ιεθνή: Στις 2 αυτές υποκατηγορίες ξεχώρισαν ορισµένα 
Α/Κ µε αποδόσεις πολύ άνω του µέσου αριθµητικού όρου της κατηγορίας 
τους. Έχουµε έτσι 2 Α/Κ Εξωτερικού µε αποδόσεις άνω του 8,22% και 5 Α/Κ 
∆ιεθνή µε αποδόσεις από 5,22% έως 6,34%.  
• Η µέση απόδοση της κατηγορίας των Οµολογιακών Α/Κ Εξωτερικού 
διαµορφώθηκε σε 0,45% έναντι 4,85% το προηγούµενο έτος, ενώ πρώτο 
σε απόδοση ήρθε το ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Οµολόγων µε 
απόδοση 8,34%.  

• Η µέση απόδοση της κατηγορίας των ∆ιεθνών Οµολογιακών Α/Κ 
διαµορφώθηκε σε 0,75% έναντι 5,48% το προηγούµενο έτος, ενώ πρώτο 
σε απόδοση ήρθε το INTERAMERICAN-F&C Ευρώ Κυβερνητικών 
Οµολόγων µε 6,34%. 
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Β) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
⇒ Εσωτερικού: Σε αυτήν την κατηγορία σηµειώνουµε ότι 27 από τα 35 Α/Κ 
πέτυχαν αποδόσεις άνω του 2%, ενώ 6 από αυτά επέτυχαν αποδόσεις άνω του 
3%. 
• Η µέση αριθµητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 2,40% µε 
πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN ∆ιαχ. ∆ιαθεσίµων (3,38%). 

⇒ Εξωτερικού:  
• Η µέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους 
διαµορφώθηκε σε 3,28% (από 2,87% το προηγούµενο έτος), που είναι και 
η απόδοση του µοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN 
Profit ∆ιαχ. ∆ιαθ. Εξωτερικού. 

⇒ ∆ιεθνή:  
• Η µέση αριθµητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -2,84% µε 
πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ ∆ιαχ.∆ιαθεσίµων 
∆ιεθνές (3%). 

 
Γ)ΜΕΤΟΧΙΚΑ  

⇒ Εσωτερικού: Παρά το γεγονός ότι αυτή η κατηγορία επηρεάστηκε σηµαντικά 
από την παρατεινόµενη κρίση του Χρηµατιστηρίου, τα διάφορα Α/Κ 
παρουσίασαν αρνητικές µεν, αλλά ικανοποιητικές αποδόσεις σε σύγκριση µε 
τους διάφορους χρηµατιστηριακούς δείκτες. 
Οι δείκτες του Χ.Α.Α κατά το διάστηµα 1/1/02 έως 31/12/02 διαµορφώθηκαν 
ως εξής: 
Γενικός ∆είκτης -32,53% 
FTSE 20 -39,54% 
FTSE Mid 40 -32,82% 
FTSE SmallCap 80 -42,45% 
Έναντι αυτών των δεικτών η µέση ετήσια απόδοση της υποκατηγορίας ήταν 
καλύτερη αφού διαµορφώθηκε στο επίπεδο -27,24%. Από τα 72 Α/Κ της 
κατηγορίας που λειτούργησαν καθόλη τη διάρκεια του έτους, 59 από αυτά 
πέτυχαν ικανοποιητικότερες, αν και αρνητικές, αποδόσεις έναντι του Γενικού 
∆είκτη και των άλλων ∆εικτών του Χ.Α.Α (από -31,85% έως -8,13%). Πρέπει 
πάντως να επισηµανθεί ότι 10 από τα ανωτέρω Α/Κ πέτυχαν, κάτω από τις 
αντίξοες συνθήκες που διαµορφώθηκαν, αποδόσεις καλύτερες από -20% (από 
-19,92% έως -8,13%). 
• Πρώτο σε απόδοση ήρθε το Εγνατία ΑΘΗΝΑ ∆υναµικό Μετοχικό 
Εσωτερικού µε -8,13% από την αρχή του έτους.  

⇒ Εξωτερικού:  
• Η µέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους 
διαµορφώθηκε σε -29,39%, µε πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST 
EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (+5,58%). 

⇒ ∆ιεθνή:  
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• Η µέση αριθµητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -30,41% µε 
πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Pan European Growth 
Μετοχικό ∆ιεθνές µε -1,06% από τη αρχή του έτους.  

 
 ∆)ΜΙΚΤΑ  

⇒ Εσωτερικού: Σε αυτήν την υποκατηγορία, που από το χαρακτήρα της οι 
κίνδυνοι που αναλαµβάνει ο επενδυτής είναι µικρότερος και που οι επενδύσεις 
σε χρηµατιστηριακούς τίτλους είναι περιορισµένες, δεν µπορεί να γίνει άµεση 
σύγκριση µε τους χρηµατιστηριακούς δείκτες 
• H µέση αρνητική απόδοση των 25 Α/Κ της υποκατηγορίας ανήλθε σε           

-13,40%, δικαιώνοντας τους µεριδιούχους, οι οποίοι ελαχιστοποίησαν τις 
ζηµιές τους. Πρώτο σε απόδοση ήρθε το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό 
Εσωτερικού µε θετική απόδοση 3,02%. 

⇒ Εξωτερικού:  
• Η µέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους 
διαµορφώθηκε σε -20,27%, µε πρώτο σε απόδοση το SOGEN EUROPE 
Balanced µε -19,31%.  

⇒ ∆ιεθνή:  
• Η µέση αριθµητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -11,95% µε 
πρώτο σε απόδοση το ∆ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (-3,38%). 

 
 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 
Τα µερίδια αγοράς 31/12/02 των διαφόρων κατηγοριών Α/Κ σε σύγκριση µε τα 
µερίδια αγοράς του προηγούµενου έτους αποτυπώνουν την τάση των επενδυτών: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

% 2002 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ   

% 2001 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 20,18 20,85 
∆ΙΑΧ.∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 42,34 36,17 
ΜΕΤΟΧΙΚΑ 14,62 20,42 
ΜΙΚΤΑ 22,87 22,56 
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