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Αντίστοιχα, το μερίδιο του ενεργητικού των 

Ομολογιακών επενδυτικών κεφαλαίων ανήλθε 

σε ποσοστό 22% και των Μικτών σε 18%. Τα 

επενδυτικά κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων 

αντιπροσώπευαν το 12% του συνολικού 

παγκόσμιου ενεργητικού. 

 

Εξετάζοντας την παγκόσμια κατανομή των 

επενδυτικών κεφαλαίων στο τέλος του 2016, οι 

Η.Π.Α. και η Ευρώπη κατέχουν το μεγαλύτερο 

μέρος της αγοράς με 47,6% και 33,2% 

αντιστοίχως. Αυστραλία, Βραζιλία, Ιαπωνία, 

Καναδάς, Κίνα, Δημοκρατία της Κορέας, Ινδία, 

και Νότια Αφρική ακολουθούν στην κατάταξη. 

 

Στην Ελλάδα το συνολικό ενεργητικό των 

αμοιβαίων κεφαλαίων των ελληνικών ΑΕΔΑΚ 

στο τέλος του 2016 διαμορφώθηκε στα €6,42 

δισ. έναντι €7,24 δισ. στις αρχές του έτους, 

σημειώνοντας μείωση 11,4%. Οι καθαρές 

εκροές διαμορφώθηκαν σε  €1 δισ. 

προερχόμενες κυρίως από τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης 

Διάρκειας.  

 

Το 2016 το ενεργητικό των ξένων αμοιβαίων 

κεφαλαίων που διατίθενται στην Ελλάδα 

μειώθηκε κατά 25% φθάνοντας τα €6,11 δισ. 

από €8,14 δισ. το 2015. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος για το 2016 οι καταθέσεις των 

τραπεζών μειώθηκαν κατά €2 δισ. και στο τέλος 

τους έτους διαμορφώθηκαν στα €115 δισ. 

 

Όσον αφορά στον κλάδο των Εταιρειών 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, o οποίος 

απαρτίζεται από δύο εταιρείες, σημειώνεται ότι 

στο τέλος του 2016 το συνολικό ενεργητικό 

διαμορφώθηκε στα €18 εκ. καταγράφοντας 
υποχώρηση κατά  €1,3 εκ..  

Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987 και 

αποτελεί σήμερα τον παλαιότερο και 

μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή κεφαλαίων 

ιδιωτών και θεσμικών στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, η εταιρεία συγκαταλέγεται σταθερά 

ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές 

επενδύσεων, με σημαντική τεχνογνωσία στον 

κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών 

ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων 

ασφαλιστικών φορέων. 

 

Η Ακεραιότητα, το Ήθος, η Εχεμύθεια, η 

Συνέπεια και το Υψηλό Αίσθημα Ευθύνης 

αποτελούν τις βασικές αξίες με τις οποίες η 

ALPHA TRUST δημιουργεί μακροπρόθεσμες 

και επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας με τους 

πελάτες της. Στην ALPHA TRUST παραμένουμε 

προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων και 

των προσδοκιών των πελατών μας, ενώ 

παράλληλα δημιουργούμε αξία για τους 

Μετόχους μας και την ευρύτερη κοινότητα.  

 

Αγορά Διαχείρισης Κεφαλαίων 2016 

Τα ρυθμιζόμενα επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού 

τύπου διεθνώς, ανήλθαν σε € 41,29 τρισ. στο 

τέλος του 2016,σημειώνοντας αύξηση κατά 

4,8% το τέταρτο τρίμηνο του έτους και 9,9% από 

το τέλος 2015. 

 

Συνολικά, οι καθαρές εισροές σε ρυθμιζόμενα 

επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου διεθνώς 

μειώθηκαν σε €1,18 τρισ. από € 1,97 τρις. το 

2015. Οι καθαρές εισροές στα επενδυτικά 

κεφάλαια μακροπρόθεσμου επενδυτικού 

ορίζοντα ανήλθαν το 2016 σε €1,10 τρισ. σε 

σχέση με €1,60 τρις., καθαρές  εισροές το 2015. 

 

Με βάση τα στοιχεία έκθεσης της EFAMA 

(European Fund and Asset Management 

Association) για το τέταρτο τρίμηνο του 2016, 

στο τέλος του έτους, 40% των ρυθμιζόμενων 

επενδυτικών κεφαλαίων ανοικτού τύπου 

διεθνώς βρισκόταν σε μετοχικά επενδυτικά 

κεφάλαια. 
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73%  Χαρτοφυλάκια 

27%  ΟΣΕΚΑ 

1 Συμπεριλαμβάνει UCITS 

αντιπροσωπευόμενων οίκων 

70,87%  Σταθερού Εισοδήματος 

28,33%  Μετοχικές Επενδύσεις 

0,80%   Εναλλακτικές Επενδύσεις* 

Κατανομή Κεφαλαίων υπό διαχείριση την 31.12.2016 
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ALPHA TRUST 

*Property funds, Hedge funds κ.α. 

Δραστηριότητες 

Κεφάλαια υπό διαχείριση: ~ € 810 εκ.1 

Επενδύσεις  

Εξέλιξη Μεριδίου Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2006-2016 

Σημ1: Στοιχεία έως 31.12.2016  

 

Σημ2: Δεν περιλαμβάνονται τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων και η ΑΕΔΑΚ 

Ασφαλιστικών Οργανισμών 

Σημ 3: Περιλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα 

οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.. 

 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust 
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Πορεία Μετοχής ALPHA TRUST (1/1/2016 έως 31/12/2016) 
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Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη Ομίλου ALPHA TRUST (σε €) 

2016 2015 2014 

€ 4.741.525 5.462.315 6.601.944 Κύκλος εργασιών 

€ 2.199.488 2.345.704 2.795.058 Λειτουργικό Κόστος 

€ 2.542.037 3.116.611 3.806.887 Λειτουργικά Κέρδη 

€ 493.232 791.618 1.538.420 Κέρδη 

€ 194.658 438.509 980.793 Κέρδη μετά από φόρους 

€ 618.138 941.111 1.655.089 EBITDA 

€ 0,638 1,018 1,979 Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή 

€ 0,252 0,564 1,261 Κέρδη ανά μετοχή 

€ 0,799 1,210 2,129 EBITDA κέρδη ανά μετοχή 

€ 810 749 549 Κεφάλαια υπό διαχείριση (σε εκ. Ευρώ) 

45 46 48 Προσωπικό 
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ALPHA TRUST (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 

ALPHA TRUST 
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Κυριότερα μεγέθη της Οικονομικής Χρήσης 2016 –  

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας 

Αγαπητοί Μέτοχοι 

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά στη χρήση 2016, 

συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη µε βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα στα διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εφαρμόζονται από την 1.1.2006 και στην Ελλάδα. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό, πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις 

σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξαχθεί μια 

ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα 

του Ομίλου και της Εταιρείας µε την επωνυμία «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (εφεξής 

καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ALPHA TRUST») το 2016, ενώ αναφέρονται οι 

εκτιμήσεις και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2017.  

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 136 του 

κ.ν. 2190/1920. 

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Τα κυριότερα μεγέθη της οικονομικής χρήσης  2016 και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κερδοφορίας και 

αποδοτικότητας για την δωδέκατη χρήση που εφαρμόζονται τα ΔΠΧΠ και 26η συνολικά, έχουν ως  

κάτωθι: 

2016 2015 2014 Όμιλος 

€ 3.925.399 4.878.096 5.214.956 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

€ 8.282.344 9.398.506 14.026.506 Σύνολο Ενεργητικού 

€ 4.741.525 5.462.315 6.601.944 Κύκλος εργασιών 

€ 2.542.037 3.116.611 3.806.887 Μικτά κέρδη 

€ 53,61% 57,06% 57,66% Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

€ 618.138 941.111 1.655.089 Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

€ 13,04% 17,23% 25,07% Περιθώριο EBIDTA 

€ 474.928 753.114 1.600.470 Κέρδη προ φόρων 

€ 10,02% 13,79% 24,24% Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 

€ 194.658 438.509 980.793 Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

€ 4,11% 8,03% 14,86% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

€ 4,96% 8,99% 18,81% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 

€ 2,35% 4,67% 6,99% Απόδοση Ενεργητικού 

€ 0,252 0,564 0,315 Κέρδη ανά μετοχή 

Η Εταιρεία 

€ 3.910.619 4.757.788 5.099.233 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

€ 10.044.307 9.246.215 10.337.951 Σύνολο Ενεργητικού 

€ 4.734.025 5.448.916 6.610.543 Κύκλος εργασιών 

€ 2.524.368 3.090.778 3.719.860 Μικτά κέρδη 

€ 53,32% 56,72% 56,27% Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

€ 675.312 967.679 1.235.724 Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

€ 14,27% 17,76% 18,69% Περιθώριο EBIDTA 

€ 462.935 753.910 1.319.858 Κέρδη προ φόρων 

€ 9,78% 13,84% 19,97% Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 

€ 325.695 513.966 921.859 Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

€ 6,88% 9,43% 13,95% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

€ 8,33% 10,80% 18,08% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 

€ 3,24% 5,56% 8,92% Απόδοση Ενεργητικού 

€ 0,421 0,661 0,296 Κέρδη ανά μετοχή 

ALPHA TRUST 



Το 2016, για μία ακόμη χρονιά τα νομίσματα 

είχαν έντονες διακυμάνσεις, και εάν 

επαληθευτούν οι εξαγγελίες Τραμπ για 

προστατευτισμό, τα νομίσματα θα επιδράσουν 

σε μεγάλο βαθμό τις φετινές αποδόσεις. Είναι 

λοιπόν προφανές ότι περνάμε πλέον σε μία 

εποχή όπου η γεωπολιτική ανάλυση είναι εξίσου 

σημαντική με την πολιτική των Κεντρικών 

Τραπεζών και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση 

στην διαχείριση κεφαλαίων. Στο απαιτητικό αυτό 

περιβάλλον η εταιρεία αντεπεξέρχεται και πάλι 

στις προκλήσεις. Εφοδιασμένη με κατάλληλο 

έμψυχο υλικό, προετοιμάζεται για τις εξελίξεις και 

δημιουργεί σταθερά υπεραξίες στα κεφάλαια 

υπό διαχείριση των πελατών. Το 2016 δεν ήταν 

η εξαίρεση στον κανόνα αυτό. 

  

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην πορεία της 

εταιρείας στη διαχείριση Θεσμικών 

χαρτοφυλακίων και ιδιαίτερα Επαγγελματικών 

Ταμείων. Σε μία εποχή που η αποταμίευση 

ιδιωτών στη χώρα μας φθίνει, η ανάπτυξη 

εργασιών στα  Επαγγελματικά Ταμεία λειτουργεί 

σαν αντίβαρο στα διαχειριζόμενα κεφάλαια της 

εταιρείας.  Η Εταιρία σας έχει ήδη μεγάλη 

τεχνογνωσία και αποδεδειγμένα, πολύ καλό 

ιστορικό αποδόσεων, γεγονός που της 

επιτρέπει να είναι σήμερα στη ηγετική θέση της 
αγοράς αυτής. 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Παράμετροι που επηρέασαν τα οικονομικά 

αποτελέσματα  

  

Το 2016 υπήρξε μια ακόμη δύσκολη χρονιά για 

τον κλάδο στην Ελλάδα. Πέραν των 

συνεχιζόμενων περιορισμών στην κίνηση 

κεφαλαίων, προστέθηκε η υπερβολική αύξηση 

στην φορολογία των συλλογικών επενδύσεων 

και η μείωση της εγχώριας αποταμίευσης 

εξακολούθησε για έβδομη συνεχή χρονιά. Παρά 

τις δυσκολίες η εταιρεία επέτυχε ακόμη μια 

θετική χρήση. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα, αν και 

μικρό, αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν συγκριθούν οι 

επιδόσεις μας με την υπόλοιπη αγορά. 

Συγκεκριμένα, το 2016 η εταιρεία αύξησε πάνω 

από 10% τα κεφάλαια υπό διαχείριση σε 

χαρτοφυλάκια πελατών και Α/Κ, ενώ αντίστοιχα 

το σύνολο των Ελληνικών Εταιρειών 

Διαχείρισης Α/Κ κατέγραφε διψήφιες απώλειες.  

  

Στο εσωτερικό η χρονιά που πέρασε 

χαρακτηρίστηκε από διαρκώς αναβαλλόμενες 

προσδοκίες για ανάπτυξη. Παράλληλα, 

αβεβαιότητα και καθυστέρηση στις αξιολογήσεις 

του προγράμματος αλλά και υπερφορολόγηση 

σημάδεψαν το 2016. Στα θετικά κρατάμε την 

σταθεροποίηση του ΑΕΠ και την παραγωγή 

θετικών πλεονασμάτων, τόσο στο πρωτογενές 

δημοσιονομικό όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών.  

  

Διεθνώς, όπου και ο μεγαλύτερος όγκος της 

δραστηριότητάς μας, οι πολιτικές εξελίξεις 

υπήρξαν ανατρεπτικές πολιτικά, αλλά όχι 

επιβαρυντικές για τις αγορές. Η εκλογή του 

Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ 

έδωσε το έναυσμα για μία παγκόσμια 

χρηματιστηριακή άνοδο λόγω κυρίως του 

προγράμματος ύψους 1 τρις δολαρίων για έργα 

υποδομών, καθώς και την υπόσχεση για 

σημαντική μείωση φορολογικών συντελεστών, 

και  τερματίζει ίσως την εποχή υψηλών 
αποδόσεων στα ομόλογα.  
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Οι γενικότερες οικονομικοπολιτικές εξελίξεις, η 

πορεία της Ελληνικής οικονομίας και των 

διεθνών αγορών γενικότερα αναμένεται να 

έχουν σημαντική επίδραση στο συνολικό ύψος 

Ενεργητικού των υπό διαχείριση Α/Κ και κατά 

συνέπεια στον καθορισμό των μεγεθών της 

Εταιρείας, αφού επηρεάζουν τόσο τα επίπεδα 

αποτιμήσεων των υπό διαχείριση 

χαρτοφυλακίων, όσο και τη ροπή για 

αποταμίευση και επένδυση. 

 

Διαχείριση Ιδιωτικών και Θεσμικών 

Χαρτοφυλακίων 

 

Η  συστηματική προσπάθεια των τελευταίων 

ετών, η οποία επικεντρώθηκε στην μεγάλη 

ιδιωτική περιουσία, στους θεσμικούς και κυρίως 

στα επαγγελματικά  ταμεία ασφάλισης, συνέχισε 

και το 2016 να αποδίδει καρπούς αφού τα 

συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν 

κατά 10,5% με το συνολικό ενεργητικό της 

υπηρεσίας να ξεπερνά τα 591  εκ. Ευρώ 

αυξημένο κατά 56 εκ. Ευρώ. Η διεκδίκηση νέων 

αναθέσεων, η έμφαση στην δημιουργία 

εταιρικών και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών και 

αποταμιευτικών προγραμμάτων και η 

αφοσίωσή μας στην συνεχή παρακολούθηση 

των εξελίξεων, παραμένει στρατηγικός μας 

στόχος.  

 

Η Εταιρεία ενδυνάμωσε περαιτέρω την θέση 

της μεταξύ των μεγαλύτερων διαχειριστών σε 

κεφάλαια υπό διαχείριση στην υπηρεσία 

διαχείρισης απεριόριστης εντολής παρά την 

ένταση του ανταγωνισμού στο χώρο, ως 

αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης και της 

ποιοτικής εξυπηρέτησης που εξασφαλίζουμε για 

τους επενδυτές. 

 

Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση για τις εξελίξεις 

που συντελούνται στον κλάδο καθώς και στο 

επίπεδο των επενδυτικών επιλογών που 

ολοένα και διευρύνονται.  Τέλος, έχουμε πεισθεί, 

ότι η καλή φήμη της εταιρείας μας συνδέεται 

άρρηκτα με το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 

που προσφέρουμε σε αυτόν τον τομέα, γεγονός 

που συνδράμει σημαντικά στα έσοδά μας. 

Αμοιβαία Κεφάλαια 

 

Στην Ελλάδα, το επενδυτικό κλίμα της 

προηγούμενης χρονιάς, επηρεάστηκε από την 

αβεβαιότητα σχετικά με την αξιολόγηση του 

τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής 

Προσαρμογής, αλλά και από 

τους  περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, 

που παραμένουν σε ισχύ.  

 

Επιπλέον, οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, οι 

οποίες είχαν θετική επίδραση στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές, δεν άφησαν ανεπηρέαστη την 

ελληνική αγορά. Χαρακτηριστικά, σε 

ευμετάβλητο κλίμα,  ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, 

αν και προσέγγισε τα χαμηλά επίπεδα του 1989, 

ανακάμπτοντας  έκλεισε στις 30/12/2016 στις 

643,64 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο, που από 

την αρχή του έτους έφτασε το 1,95%. 

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το σύνολο του 

Ενεργητικού των υπό διαχείριση Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων (Α/Κ) του κλάδου, για το παρελθόν 

έτος εμφάνισε μείωση που έφθασε τα 817,34 εκ. 

ευρώ (-11,29%) σε σχέση με εκείνο του τέλους 

της προηγούμενης χρήσης. 

 

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

εκροών σε Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης 

Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας κατά 

585,61 εκ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ενεργητικό 

του κλάδου υπέστη εκροές που ξεπέρασαν τα 

460 εκ. ευρώ. 

 

Στην Εταιρεία, σε αντίθεση, η αξία του 

Ενεργητικού των υπό διαχείριση Α/Κ ενισχύθηκε 

κατά 18,93 εκ. ευρώ ή ποσοστό 11,32%, ενώ το 

ισοζύγιο εισροών– εκροών είχε επίσης θετική 

επίδραση κατά 12,37 εκ. ευρώ.  

 

Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία αύξησε το μερίδιο 

αγοράς που διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 

2,90%, διατηρώντας την 6η θέση στην κατάταξη 

βάσει μεριδίων αγοράς. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
1. Επιτοκιακός κίνδυνος Ο όμιλος έχει συνάψει ένα 15ετές συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά ακινήτου, το 

επιτόκιο του οποίου από τον Φεβρουάριο του 2012 ανέρχεται σε Euribor συν 1,05%. Παρότι 

συνδέεται άμεσα με κυμαινόμενο επιτόκιο, ο επιτοκιακός κίνδυνος κρίνεται σχετικά περιορισμένος, 

λόγω της πολιτικής επιτοκίων που ακολουθείται στην ευρωζώνη. Σημειώνουμε ότι υπολείπονται 

πλέον πέντε έτη για την αποπληρωμή του. Με την εξαίρεση μιας ενδοομιλικής δανειακής σύμβασης, 

και του προαναφερόμενου συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο δανεισμός του ομίλου είναι 

μηδενικός. 

2. Κίνδυνος  ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας παρακολουθείται μέσω τακτικού ελέγχου του cash-flow και της διενέργειας 

stress tests. Η  ρευστή πολιτική και οικονομική κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια δεν μας 

επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό, αντίθετα μας προκαλούν να βρισκόμαστε συνεχώς σε κατάσταση 

αυξημένης εγρήγορσης. Η εταιρία εφαρμόζει, όπου είναι δυνατόν, προγράμματα μείωσης των 

εξόδων.  

3. Κίνδυνος  

συναλλαγματικός 

  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος διότι μεγάλο τμήμα από τα διαθέσιμα  της  Taylor 

Young Investment Management έχουν μετατραπεί σε ευρώ.  

4. Κίνδυνος από την 

ενίσχυση του 

ανταγωνισμού 

Ο κλάδος που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι ανταγωνιστικός και χαρακτηρίζεται από υψηλή 

συγκέντρωση κεφαλαίων σε Τράπεζες. Η αβεβαιότητα του τραπεζικού συστήματος που υπάρχει στις 

ημέρες που ζούμε δίνει μικρά περιθώρια συνεργασιών.  Η εταιρεία προσπαθεί συνεχώς να 

διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό μέσω της υψηλής ποιότητας των  παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παρατηρείται και παρακολουθείται, κατά το δυνατόν, συρρίκνωση του κλάδου τα τελευταία χρόνια που 

οφείλεται κυρίως στην οικονομική κατάσταση της χώρας. 

5. Κίνδυνος αγοράς Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από αμοιβές διαχείρισης. Οποιοσδήποτε παράγοντας 

επιδρά στην αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων          (αύξηση ή πτώση των τιμών των τίτλων 

χρηματαγοράς κ.λ.π.) επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα έσοδα, συνεπώς και τα αποτελέσματα της 

εταιρείας. Από τα μέσα της προηγούμενης χρήσης και λόγω των Capital Controls, η εταιρεία 

αντιμετωπίζει μια ακόμα πρόκληση και προσπαθεί να προσαρμοσθεί στις νέες  δυσκολότερες 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Η εταιρεία συνεχίζει να επιδιώκει τη μείωση του κινδύνου αγοράς 

μέσω της διεύρυνσης των πηγών εσόδων. 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Taylor Young Investment Management 
  
Η εταιρεία παραμένει ανενεργή μετά την πώληση 

των δραστηριοτήτων της στην Rathbones το 2013. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία είχε 

καταθέσεις και απαιτήσεις σε ευρώ με αποτέλεσμα 

να παρουσιάσει κέρδη μετά από φόρους ποσού 

290.000 λιρών.  

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από 

συναλλαγματικές διαφορές υπερκάλυψαν τις 

λειτουργικές ζημιές της εταιρίας, που προέρχονται 

κυρίως από το συμβόλαιο ενοικίασης των 

γραφείων της, το οποίο λήγει το 2019.  
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 Alpha Trust Ελληνική Γη Α.Ε. 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 

€164 χιλ., μειωμένος σε σχέση με τα 

περυσινά  επίπεδα κατά 12%, λόγω της 

μείωσης των εισπραττόμενων ενοικίων.  

Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 76 

χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 106 χιλ. ευρώ το 2015. 

Έγινε αποτίμηση του κτιρίου με την εύλογη 

αξίας του κτιρίου να υπολογίζεται από 

ανεξάρτητους εκτιμητές στα 4,05εκ €.  

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων 

ALPHA TRUST 



Προοπτικές για το 2017 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

  

Εκτιμούμε ότι και το 2017 θα είναι μια ακόμη 

απαιτητική χρονιά. Διεθνώς αναμένονται 

σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις, 

καθοριστικές για το μέλλον της Ευρώπης και του 

Ευρώ.  

 

Οι ΗΠΑ θα ξεδιπλώσουν σταδιακά τις πολιτικές 

που θα εφαρμόσει η νέα διακυβέρνηση και οι 

αγορές αναμένεται να αντιδράσουν ανάλογα, 

πιθανώς έντονα. 

 

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που 

αντιμετωπίζουμε, μία εταιρεία σαν την Alpha 

Trust που βασίζεται κατά κύριο λόγο στο 

προσωπικό της, είναι η αύξηση των 

φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων 

σε βαθμό που ακόμη και εάν πλήττεται η 

κερδοφορία οι ικανοί εργαζόμενοι δεν 

αποκομίζουν αρκετό εισόδημα για μία 

αξιοπρεπή διαβίωση. 
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 Φυσικά, η διοίκηση μεριμνά και αναζητεί λύσεις, 

χωρίς να αποκλείει και ριζοσπαστικές 

αποφάσεις.  

 

Η διαχείριση κεφαλαίων, ως κλάδος, ο 

επαγγελματισμός και η επιστημονική επάρκεια 

που απαιτούνται, δεν έχουν τύχει της προσοχής 

της πολιτείας, με τα θλιβερά αποτελέσματα που 

βλέπουμε τόσο στα δημοσιονομικά της χώρας 

όσο και στα αδιέξοδα του ασφαλιστικού 

συστήματος.     

Κηφισιά, 24 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Χριστόδουλος Αίσωπος 

ALPHA TRUST 



Αμοιβαία Κεφάλαια 

 

Στην Ελλάδα το συνολικό ενεργητικό των 

αμοιβαίων κεφαλαίων των ελληνικών ΑΕΔΑΚ 

στο τέλος του 2016 διαμορφώθηκε στα €6,42 

δισ έναντι €7,24 δισ. στο τέλος της 

προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας μείωση 

κατά 11,4%. 

  

Οι καθαρές εκροές μεριδίων διαμορφώθηκαν σε 

€1δισ. έναντι €1,15 δισ. εισροές το 2015. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από το σύνολο των 

εκροών κατά το 2016, τα €781 εκ. αφορούν σε 

Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν ιδρυθεί σε άλλες 

χώρες και διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ. Σε 

επίπεδο κατηγοριών, τις υψηλότερες εκροές 

παρουσίασαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια 

Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας (€586 

εκ.) και τα Σύνθετα Ειδικού Τύπου (€105 εκ.). 

 

Στο τέλος του 2016, το μερίδιο αγοράς των 

Μετοχικών Α/Κ ήταν 15%, των Ομολογιακών 

23%, των Μικτών 17%, των Α/Κ Χρηματαγοράς 

24%, των Σύνθετων 7%, και των Funds of 

Funds 14%. 
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Στο μέτωπο των αποδόσεων, δεκαοκτώ από τις 

είκοσι επιμέρους κατηγορίες. διαμορφώθηκαν 

θετικά. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά 

κατηγορία κατέγραψαν τα Μετοχικά Α/Κ 

Αναπτυσσομένων Αγορών με 17,63%,τα 

Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 10,17%, τα 

Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 7,55% 

και τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 7,07%. 
  
Μερίδιο Αγοράς 

Το μερίδιο αγοράς της ΑLPHA TRUST στα 

αμοιβαία κεφάλαια μακροπρόθεσμου ορίζοντα 

για το 2016 έφτασε στο 4,54%. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα 2006-2016 

το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στα αμοιβαία 

κεφάλαια μακροπρόθεσμου ορίζοντα 

υπερδιπλασιάσθηκε. 

  

  

.     

Συνολικό Ενεργητικό Αγοράς Α/Κ ανά εταιρεία την 31.12.2016 (σε εκ. €) 

Σημ.1: Δεν περιλαμβάνονται τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων 

και η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών 

Σημ. 2: Περιλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες 

χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
Ενεργητικό 

31/12/2016 

Μερίδιο 

Αγοράς 

31/12/2016 

Ενεργητικό    

01/01/2016 

Μερίδιο 

Αγοράς 

01/01/2016 

1 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. 1.260.038.577,66 31,60% 1.519.945.153,42 35,03% 

2 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. 926.713.264,89 23,24% 915.747.724,70 21,11% 

3 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. 850.378.414,93 21,33% 879.084.092,17 20,26% 

4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. 299.794.578,22 7,52% 368.056.137,51 8,48% 

5 ALPHA TRUST 181.207.769,22 4,54% 162.724.240,37 3,75% 

6 METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ. 149.084.596,61 3,74% 150.968.785,98 3,48% 

7 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 83.150.587,27 2,09% 84.276.263,04 1,94% 

8 ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 64.615.617,77 1,62% 60.549.935,98 1,40% 

9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 52.390.669,29 1,31% 48.345.255,83 1,11% 

10 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. 46.067.084,14 1,16% 52.953.583,74 1,22% 

11 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. 42.083.259,13 1,06% 58.375.411,83 1,35% 

12 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 23.999.568,50 0,60% 28.695.124,21 0,66% 

13 THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ 7.516.557,62 0,19% 9.225.132,33 0,21% 

  ΣΥΝΟΛΑ 3.987.040.545,25 100,00% 4.338.946.841,11 100,00% 

ALPHA TRUST 
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Η ALPHA TRUST αντιπροσωπεύει τους σημαντικότερους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού  

με πρόσβαση σε ~ 1.000 Α/Κ (funds). 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΑΣ 

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 58η 31.10.1995/6A, 

ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.:512/23.8.2007 

 

 

 

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,  

ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 

 

 

 
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ  
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, 

ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ  
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 

1996/Β/31.12.2003 

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ  
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΜΙΚΤΟ 
Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 24/840/16.07.2008 

 

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 

280/Β/18.4.1994 

 

 
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 196η /11.10.2000/12α, 

ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 

 

 

 
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 57/16.06.2010 

 

 

 

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND 

OF FUNDS 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 175/21.6.2013 

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS – 

BALANCED 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 191/9.12.2013 

 

 

 

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - 

SHORT TERM 
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 

723/Β/22.8.1996 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

MIKTA 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

FUND OF FUNDS MIKTA 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ALPHA TRUST 

ΟΣΕΚΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ 



FSM 
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Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών 

Το Fund Selection Mechanism (FSM) της ALPHA TRUST είναι ένας 

μηχανισμός σύνθεσης χαρτοφυλακίου με χρήση Α/Κ (funds) που κινείται 

βασισμένος σε συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και ξεχωρίζει τα 

καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια (funds) σε όλο τον κόσμο. 

Μέχρι τώρα, παρακολουθούνται πάνω από 2.500 Α/Κ (funds), τα οποία 

έχουν επιλεγεί με βάση την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών 

προτύπων του Fund Selection Mechanism.   

Το FSM τέθηκε σε λειτουργία το 1991 και αναπτύσσεται από την  

ALPHA TRUST έως σήμερα. 

H ALPHA TRUST κατέχει σημαντική θέση σήμερα στη 

διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών επενδυτών δίνοντας 

έμφαση στα Επαγγελματικά & Συνταξιοδοτικά Ταμεία 

καθώς και στη διαχείριση αποθεμάτων ασφαλιστικών 

εταιρειών. Κατά την τελευταία πενταετία και ειδικότερα 

μετά την ανάθεση της διαχείρισης των αποθεμάτων του 

Κλάδου Σύνταξης του Επαγγελματικού Ταμείου 

Οικονομολόγων, η εταιρεία έλαβε μία σειρά από νέες 

αναθέσεις.  

 

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 20 

Θεσμικούς επενδυτές στο πελατολόγιό της μεταξύ των 

οποίων βρίσκεται και η εταιρεία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου ALPHA TRUST Ανδρομέδα. 

ALPHA TRUST 



          

Fund Name 
Morningstar 

Category 

Overall  

Morningstar  

Rating 

3 Year 

Morningstar 

Rating 

5 Year 

Morningstar 

Rating 

10 Year 

Morningstar 

Rating 

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND GREECE EQUITY     

ALPHA TRUST NEW STRATEGY DOMESTIC 

EQUITY FUND 
GREECE EQUITY    

THE ECONOMISTS' OCCUPATIONAL PENSION 

FUND DOMESTIC BALANCED FUND 

EUR MODERATE 

ALLOCATION 
   

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED 

FUND OF FUNDS 

EUR MODERATE 

ALLOCATION - GLOBAL 
  

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 
EUR DIVERSIFIED 

BOND 
    

S&B PENSION GLOBAL EQUITY FUND OF 

FUNDS 

GLOBAL LARGE-CAP 

BLEND EQUITY 
   

ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND EUR HIGH YIELD BOND     
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Αξιολογήσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
Αξιολόγηση Morningstar™ 

 

Η ALPHA TRUST λαμβάνει επί σειρά ετών την αξιολόγηση της Morningstar®, τον διεθνούς φήμης 

ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών και γενικά επενδυτικών προϊόντων. 

H Morningstar® κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας σε Β. Αμερική, 

Ευρώπη, Αυστραλία και Ασία, ενώ αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες πηγές παγκοσμίως για 

πληροφόρηση σε μετοχές, Α/Κ, εναλλακτικές επενδύσεις κ.α.  

 

Με δραστηριότητα σε 19 χώρες παρέχει πληροφορίες για περισσότερα από 300.000 επενδυτικά προϊόντα 

διεθνώς. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση αξιολόγηση 

των Α/Κ που διαθέτουν ιστορικότητα στοιχείων τουλάχιστον 3 ετών. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης, το κάθε Α/Κ επιβραβεύεται και με τα ανάλογα «αστέρια» (star rating- από 1 έως 5 αστέρια). 

 

Ακολουθεί πίνακας με τις αξιολογήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST από την Morningstar®: 

©2016 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της 

Morningstar© και της ALPHA TRUST (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για 

την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar© και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή 

απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες 

αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες 

επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας 

επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31/12/2016 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε 

στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: 

www.morningstar.com.  

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ALPHA TRUST 

31.12.2016 



Επενδυτικές Υπηρεσίες 
 

Η ALPHA TRUST ξεκίνησε τη δραστηριότητά 

της το 1987 με μοναδική παρεχόμενη υπηρεσία 

τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών. 

Υπήρξε μάλιστα η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα 

που έλαβε τη σχετική αδειοδότηση. 

 

To Private Asset Management της  

ALPHA TRUST εξειδικεύεται στην ενεργητική 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Απεριόριστης 

Εντολής (Discretionary Asset Management), 

ενώ παρέχει επίσης τις υπηρεσίες Παροχής 

Επενδυτικών Συμβουλών και Λήψης - 

Διαβίβασης Εντολών. 

 

Οι βασικές αρχές μας: 

 

��Επενδυτική πειθαρχία 

Ακολουθούμε δομημένη επενδυτική διαδικασία 

με καθημερινή αξιολόγηση των επενδυτικών 

συνθηκών και των χαρτοφυλακίων. 

 

��Εύρος και τεχνογνωσία 

Η ομάδα διαχείρισης διεξάγει τη δική της έρευνα 

και ανάλυση των αγορών, ενώ παράλληλα 

έχουμε αναπτύξει την πλατφόρμα FSM μέσω 

της οποίας επιλέγουμε σε παγκόσμια κλίμακα 

τους καλύτερους, ανά τομέα, διαχειριστές 

κεφαλαίων διατηρώντας μαζί τους προσωπική 

επαφή. 

 

��Σχέση απόδοσης-κινδύνου 

Για κάθε τύπο χαρτοφυλακίου, βασικός μας 

στόχος είναι η βελτιστοποίηση της σχέσης 

απόδοσης-κινδύνου και η χαμηλή 

μεταβλητότητα μέσω της ευρείας διασποράς σε 

κατηγορίες επενδύσεων και επενδυτικών 

μέσων. 

 

��Πλήρης διαφάνεια 

Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την 

πορεία του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει 

λεπτομερή ανάλυση της συγκριτικής απόδοσης 

χρονικά σταθμισμένης καθώς και των αμοιβών 

διαχείρισης και των συνολικών εξόδων που 

αφορούν σε τρίτους. 13 

��Ανεξαρτησία και αμεροληψία 

Αξιοποιούμε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της 

ανεξαρτησίας μας, επιλέγοντας χωρίς κανένα 

περιορισμό την καλύτερη δυνατή επένδυση. 

 

Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση 

Αναγνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες και 

στόχους των πελατών μας και αναπτύσσουμε 

πρωτοπόρα επενδυτικά χαρτοφυλάκια 

διατηρώντας την προσωπική επαφή των 

στελεχών μας με τους πελάτες μας. 

 

��Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης 

Δημιουργούμε χαρτοφυλάκια όχι μόνο για το 

σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενεές, 

συνυπολογίζοντας δεδομένα όπως τα 

προσδοκώμενα έσοδα, αναζητώντας νέες 

πηγές εσόδων από αναδιάρθρωση της 

περιουσίας και κυρίως από τις μεγάλες θέσεις 

που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του 

χρόνου και αναλύουμε τους κινδύνους του 

προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 

προσδοκώμενο κόστος ζωής των μελών της 

οικογένειας. 

 

ALPHA TRUST 
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Εταιρείες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου 
 

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 

  

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 

ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 και εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών το Δεκέμβριο του 2001. 

Το Δεκέμβριο του 2002 απορρόφησε την 

ALPHA TRUST- ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ. και τον 

Ιούλιο του 2004 την ALPHA TRUST- ASSET 

MANAGER FUND A.E.E.X.. 

 

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. από 

την ίδρυσή της έως σήμερα έχει 

πραγματοποιήσει συνολικά 6 επιστροφές 

κεφαλαίου, επιστρέφοντας έτσι το μεγαλύτερο 

μέρος των κεφαλαίων της στους μετόχους της, 

πριν προχωρήσει στην τελευταία εταιρική της 

πράξη το 2013 της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της. 

 

Το χαρτοφυλάκιό της το διαχειρίζεται η 

ALPHA TRUST. Ο επενδυτικός της σκοπός, 

όπως αυτός της έχει προσδιοριστεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιό της, είναι η επίτευξη 

ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους 

της, μέσω κεφαλαιακών κερδών και 

εισοδηματικών προσόδων, επενδύοντας σε 

μετοχικές και λοιπές κινητές αξίες κυρίως 

Ελλήνων εκδοτών. 

 

Η επενδυτική πολιτική υλοποιείται από τη 

διαχειρίστρια εταιρεία συνδυάζοντας την 

κατανομή κεφαλαίων, την επιλογή αξιογράφων, 

τη σύνθεση χαρτοφυλακίου, τη διαχείριση 

κινδύνων και την πραγματοποίηση 

συναλλαγών. 

ALPHA TRUST 



Εκδηλώσεις 
 

Εαρινή Διάλεξη 

 

Πάντα στο πλαίσιο εφαρμογής του Μηχανισμού 

Επενδύσεών της (Fund Selection Mechanism), 

η ALPHA TRUST φιλοξενεί την περίοδο της 

άνοιξης, διεθνούς κύρους ομιλητές - 

επαγγελματίες του κλάδου σε παγκόσμιο 

επίπεδο, οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις και 

την τεχνογνωσία τους στο πεδίο των 

δραστηριοτήτων τους. 

H φετινή εκδήλωση «Εαρινής Διάλεξης» της 

εταιρείας είχε επίτιμο ομιλητή τον διεθνούς 

φήμης οικονομικό αναλυτή Wolfgang 

Münchau, έναν από τους πιο διάσημους 

αρθρογράφους των «Financial Times» και 

συνιδρυτή της Eurointelligence.  

Η παρουσίαση του κ. Münchau 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Μαΐου στο 

κατάμεστο αμφιθέατρο «Cotsen Hall» της 

Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών 

στην Αθήνα, με θέμα: “Where is the Exit?”. 

 Ως θεσμικός οργανισμός, η ALPHA TRUST για 

πρώτη φορά διοργανώνει διάλεξη που αφορά 

στο ευρωπαϊκό ζήτημα. 

 

Επενδυτική Παρουσίαση 

 

Η Dragon Capital Group, η μεγαλύτερη και 

ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στο 

Βιετνάμ πραγματοποίησε την Πέμπτη, 14 

Απριλίου  επίσκεψη και παρουσίαση σε 

επιλεγμένο επιχειρηματικό κοινό, μετά από 

πρόσκληση της ALPHA TRUST. O Επικεφαλής 

της ομάδας, ο Dominic Scriven – Ιδρυτής και  

ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους 

διαχειριστές κεφαλαίων του Βιετνάμ, 

συνοδευόμενος από τη Le Yen Quynh - 

Διαχειρίστρια Επενδύσεων και τη Rachel Hill - 

Διευθύντρια της DC Group, έδωσε παρουσίαση 

με θέμα: “Η αγορά του Βιετνάμ:  Δυτικές 

Αντιλήψεις και Πραγματικότητα”, δίνοντας 

έμφαση στην ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης της 

χώρας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που 

προσφέρει. 
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Κοινωνικός Απολογισμός 
 

Στο πλαίσιο προσφοράς της στην ευρύτερη 

κοινότητα, η ALPHA TRUST υλοποιεί μια σειρά 

πολύπλευρων χορηγικών δράσεων, είτε 

συνεχίζοντας σταθερά να στηρίζει το έργο 

κοινωφελών Ιδρυμάτων, είτε ξεκινώντας τη 

χορηγική της παρουσία σε νέα προγράμματα. 

 

H ALPHA TRUST συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες σίτισης απόρων συμπολιτών μας, στο 

Νομό Αττικής, προσφέροντας δύο φορές μέσα στο 

2016 ελληνικής προέλευσης τρόφιμα μακράς 

διάρκειας σε 35 οικογένειες με παιδιά, που φοιτούν 

στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πειραιά στην περιοχή 

«Καμίνια».  

 

Επίσης, η ALPHA TRUST έχει υποστηρίξει με 

δωρεές της εκδηλώσεις υπέρ των σκοπών 

Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμερικάνικης Σχολής 

Κλασσικών Σπουδών, Μουσείου Μπενάκη, 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Ταμείου Υποτροφιών 

Κολλεγίου Αθηνών, Δήμου Κηφισιάς κ.α.. Είναι 

δραστήριο Μέλος του Σωματείου 

«Επιχειρηματικότητας Νέων»/Junior Achievement 

Greece (ΣΕΝ/JA GREECE), ενώ στηρίζει το έργο 

κοινωφελών Ιδρυμάτων όπως μεταξύ άλλων, του 

Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», του 

Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», της «Ομάδας Αιγαίου», 

καθώς και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 

«Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π.» και «ΦΛΟΓΑ». 

ALPHA TRUST 



Εκδόσεις 
Η ALPHA TRUST, συνέχισε για 17η συνεχή 

χρονιά την προσπάθεια να γνωρίσει στους 

φίλους της βιβλία τα οποία για διαφόρους 

λόγους δεν έχουν ανατυπωθεί για αρκετές 

δεκαετίες, χωρίς όμως να έχουν χάσει το 

ενδιαφέρον τους.  

Το 2016 επελέγη το έργο του Έλληνα 

εφοπλιστή ατμόπλοιων και εκδότη στο Λονδίνο, 

Στέφανου Ξένου με τίτλο: «Αι Κλοπαί». Το βιβλίο 

εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1869 στα αγγλικά 

και περιγράφει την περιπέτεια του συγγραφέα 

στην προσπάθειά του να  δημιουργήσει τη δική 

του ναυτιλιακή εταιρεία. 

 

Τίτλοι Βιβλίων: 

 

2016 
Στέφανος Θ. Ξένος, "Αι Κλοπαί« 

 

2015 
Τζέιμς Ίρβινγκ Μανάττ, «Μέρες Αιγαίου» 

 

2014 
Σάββας Γεωργίου, «Tο Ταξίδι της Χαράς» 

 

2013 
Χ.Ν.Φ. Κίττο, «Στα Βουνά της Ελλάδος» 

 

2012 
Γιόραν Σιλντ, «Στα Χνάρια του Οδυσσέα» 

 

2011 
Γεώργιος Κρητικός & Richard Viner, «O Τζόρτζ 

του Ριτζ» 

 

2010 
Δρ. Ρίχαρντ Λέβινσον, «Σερ Μπαζίλ Ζαχάρωφ: 

Ο μυστηριώδης Άνδρας της Ευρώπης» 

 

2009 
Κ.Ι.Φ. Ιωνίδης, «Η Ιστορία ενός Κυνηγού» 

2008 
Παναγιώτης Ποταγός, 

 «Περίληψις Περιηγήσεων Ποταγού» 

 

2007 
Ν.Α. Τομπάζης, «Ιμαλάια» 

 

2006 
Γ.Μ. Καλβοκορέσσης, «Τέσσερα Έτη στην 

Κυβερνητική Αποστολή Εξερεύνησης, υπό την 

αρχηγία του Πλοιάρχου Τσαρλς Γουίλκς  

κατά τα έτη 1838-1842». 

 

��2005 
Δρ. Ερρίκος Σλήμαν, «Ίλιον» 

 

2004 
Κόμης Πέτρος Γκάμπα,  

«Ο Βύρων Εν Ελλάδι» 

 

2003 
Δημήτριος Βικέλας,  

«Η Ζωή μου» 

 

2002 
Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης ο νεώτερος,  

«ΙΩΝ: Το παραμύθι του Παππού» 

 

2001 
«Πανελλήνιο Λεύκωμα Εθνικής 

Εκαντοταετηρίδος 1821- 1921:  

Α’ Τόμος Οικονομολογικά» 

 

Christopher Wordsworth, «Greece. Pictorial, 

Descriptive and Historical» 

 

2000 
«Οι Ελληνικοί Πορτολάνοι. Τα πρωτότυπα 

χειρόγραφα κείμενα του 16ου και 17ου αιώνα» 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2016 

ΧΡΗΣΗΣ Όμιλος Εταιρεία 

 (ποσά σε €) 2016 2015 2016 2015 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ενσώματα πάγια 4.217.683 4.321.761 172.855 163.407 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 214.482 212.529 214.482 212.529 

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 262.321 210.969 400.239 363.238 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 6.095.001 5.960.001 

Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία 2.775 2.775 1 1 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.124 7.209 3.124 7.209 

4.700.386 4.755.243 6.885.702 6.706.385 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Πελάτες 303.098 295.468 302.385 294.888 

Χρεώστες διάφοροι 760.163 1.364.035 569.985 1.177.889 

Ελληνικό δημόσιο προκαταβολές φόρων 301.178 630.092 301.175 620.815 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 132.247 154.242 131.360 153.358 

Επενδύσεις 60.830 60.382 60.830 60.382 

Ταμειακά διαθέσιμα 2.024.442 2.139.046 1.792.869 235.499 

3.581.958 4.643.263 3.158.605 2.542.830 

 

Σύνολο ενεργητικού 

8.282.344 9.398.506 10.044.307 9.249.215 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 773.313 933.000 773.313 933.000 

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 15.487 15.487 18.734 18.734 

Ίδιες μετοχές -26.147 -104.683 -26.147 -104.683 

Λοιπά αποθεματικά 1.134.266 1.083.683 2.816.109 2.966.109 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 2.028.479 2.950.607 328.610 944.628 

3.925.398 4.878.095 3.910.619 4.757.788 

Δικαιώματα μειοψηφίας  1 1 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.925.399 4.878.096 3.910.619 4.757.788 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Έντοκα δάνεια 1.238.427 1.534.931 0 0 

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 405.274 397.766 405.274 397.766 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 125.899 186.636 0 0 

Προβλέψεις 489.000 587.500 489.000 587.500 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 188.305 165.889 0 0 

2.446.906 2.872.722 894.274 985.267 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 829.365 1.047.102 602.737 733.723 

Πιστωτές διάφοροι 501.682 6.856 501.682 6.857 

Υποχρεώσεις για φόρους τέλη 269.024 282.368 152.987 276.901 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 309.969 311.363 3.982.008 2.488.680 

1.910.039 1.647.689 5.239.413 3.506.160 

Σύνολο υποχρεώσεων 4.356.945 4.520.411 6.133.687 4.491.427 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.282.344 9.398.506 10.044.307 9.249.215 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.12.2016 ΧΡΗΣΗΣ  
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές 

καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST . Συνιστούμε επομένως 

στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της εταιρείας (http://www.alphatrust.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή. 

ALPHA TRUST 

http://www.alphatrust.gr/
http://www.alphatrust.gr/
http://www.alphatrust.gr/
http://www.alphatrust.gr/
http://www.alphatrust.gr/
http://www.alphatrust.gr/
http://www.alphatrust.gr/


Έδρα % Σχέση Ενοποίησης Εταιρεία 

Κηφισιά - Μητρική 

ALPHA TRUST Α.Ε. 

Διαχείρισης Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων και Οργανισμών 

Εναλλακτικών Επενδύσεων 

Κηφισιά 99,99% Ολική Alpha Trust Ελληνική Γη Α.Ε. 

Λονδίνο 100,00% Ολική 
Taylor Young Investment 

Management LTD (ΤΥΙΜ) 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

  

ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  

ΑΙΣΩΠΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΖΑΝΕΤΟΣ 
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Κηφισιά, 24 Φεβρουαρίου 2017 

 

Εταιρείες Ομίλου 
Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι: 

ALPHA TRUST 



ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61 

Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς:  

24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 882401000 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

David Gibbs, Πρόεδρος. 

Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Συνιδρυτής (εν έτει 1987), 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος. 

Νικόλαος Τζανέτος, Μέλος, Οικονομικός Διευθυντής. 

Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος, Διευθυντής Επενδύσεων. 

David Gwynder Lewis, Μέλος. 

Γεωργία Δομετίου - Χατζηδάκη, Μέλος. 

Επιτροπή Αμοιβών 

 

David Phillip Gibbs 

Δρ. Χάρης Σταματόπουλος 

 

 

Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ 

 

Ιωσήφ Παπαδογιάννης 

Παναγιώτα Ζαγάρη 

Κωνσταντίνος Αδάμ 

Δημήτρης Νταλίπης 

Θεοδώρα Ροκά 

 

 

Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης Επενδύσεων Πελατών 

 

Ιωσήφ Παπαδογιάννης 

Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης 

Χριστόδουλος Αίσωπος 

Δημήτρης Στεφανόπουλος 

Δημήτριος Κοσσόρας 

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος 

Εταιρική Διακυβέρνηση 
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ALPHA TRUST 



ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

επικοινωνία 
κεντρικά γραφεία 

Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, 

Ελλάδα 

τ +30 210 6289100 

alphatrust.gr 

mailto:http://www.alphatrust.gr

