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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

€5,7 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Συλλογικών Επενδύσεων
Η ΕΚΚ καθιερώνει την έκδοση
Tριμηνιαίoυ Στατιστικού Δελτίου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα
της έχει αναρτηθεί η πρώτη έκδοση του Tριμηνιαίoυ Στατιστικού Δελτίου για τον τομέα
των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (quarterlystatistical-report/). Πρόκειται για ένα δελτίο το οποίο παρουσιάζει τα σημαντικότερα
δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο. Η ΕΚΚ
προτίθεται να δημοσιοποιεί σε τριμηνιαία βάση το Στατιστικό Δελτίο αυτό, το οποίο θα
εμπλουτίζεται με νέα ευρήματα και προσθήκες.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το 3ο τρίμηνο του 2018, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία
της συνολικά 172 Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) και Εταιρείες Διαχείρισης
Συλλογικών Επενδύσεων. Από το σύνολο των 172 εποπτευομένων, οι 72 είναι Εξωτερικά
Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 66 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, και οι 34 Εξωτερικοί
Διαχειριστές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, 22 ΔΟΕΕ, 74 ΔΟΕΕ – κάτω των ορίων και
4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Το Συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση, το 3ο τρίμηνο
του 2018 ανερχόταν στα €5,7 δις, εκ των οποίων περίπου το 97% προερχόταν από
Αδειοδοτημένες από την ΕΚΚ εταιρείες και το 3% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων –κλειστού
τύπου Επενδυτικές Εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.
Συνολικά 94 ΟΣΕ κατέχουν τα €5,5 δις του ενεργητικού υπό διαχείριση, εκ των οποίων το
80% αφορά Κυπριακά ΟΣΕ (9 ΟΣΕΚΑ, 18 ΟΕΕ και 55 ΟΕΕΠΑΠ). Από το σύνολο των 94 ΟΣΕ,
οι 53 επενδύουν στην Κύπρο και συγκεκριμένα το 25% του ενεργητικού υπό διαχείριση,
αφορά επενδύσεις στην Κύπρο. Το 67% των επενδύσεων στην Κύπρο, γίνεται σε μετοχές
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και ακολουθούν με ποσοστό περίπου 17% οι επενδύσεις σε ακίνητα. Όσον αφορά την
επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτή επικεντρώνεται πρωτίστως στα ταμεία τα οποία
επενδύουν σε Κινητές αξίες και κατέχουν το 69% του ενεργητικού υπό διαχείριση, ενώ
ακολουθούν με ποσοστό 23% τα ΟΣΕΚΑ, τα οποία επενδύουν σε καταθέσεις.
Όσον αφορά τα OEE και ΟΕΕΠΑΠ, το 56% του ενεργητικού υπό διαχείριση επενδύεται σε
μετοχές και το 19% σε ακίνητα. Τέλος, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των επενδυτών
που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, διαφαίνεται ότι το 15% των επενδυτών είναι επαγγελματίες
επενδυτές και το 85% ιδιώτες επενδυτές, ενώ για τα ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ, 76% του συνόλου
των επενδυτών είναι επαγγελματίες επενδυτές, 22% οι καλά ενημερωμένοι επενδυτές
και 2% οι ιδιώτες επενδυτές.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κ. Δήμητρα Καλογήρου επεσήμανε
ότι πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια της ΕΚΚ σε αυτό το επίπεδο. «Στόχος μας είναι
να καθιερώσουμε την έκδοση του Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου, για την ενημέρωση
όλων των ενδιαφερόμενων και όλων όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των
Συλλογικών Επενδύσεων, για το μέγεθος της αγοράς και τις όποιες εξελίξεις. Μάλιστα,
πρόθεσή μας είναι να το εμπλουτίσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο και με άλλα
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που θα είναι στη διάθεσή μας», εξήγησε.
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