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ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η υπηρεσία διακριτικής διαχείρισης απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυµούν επαγγελµατική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου τους βασιζόµενη
στην επιθυµητή σχέση κινδύνου / απόδοσης, µέσα από µια δοµηµένη επενδυτική διαδικασία.
Τα διακριτά χαρτοφυλάκια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Low, Medium, High) βάσει του επενδυτικού τους κινδύνου, µε επενδυτικό προσανατολισµό
τις Διεθνείς Αγορές.
Η επένδυση γίνεται µέσα από Αµοιβαία Κεφάλαια ή/και Exchange Traded Funds (ETFs). Η επιλογή των Αµοιβαίων Κεφαλαίων βασίζεται σε µία εξειδικευµένη
διαδικασία αξιολόγησης 1.400 Αµοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία προσφέρονται από 15 από τους µεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων του κόσµου µε τους
οποίους συνεργάζεται η Eurobank. H διαδικασία επιλογής Αµοιβαίων Κεφαλαίων, η οποία αποτελεί µεθοδολογία της Eurobank Asset Μanagement Α.Ε.Δ.Α.Κ.,
βασίζεται στην ανάλυση της υπεραπόδοσης σε τρεις συνιστώσες: στην ικανότητα του διαχειριστή, στην ανάληψη κινδύνου και σε τυχαίους παράγοντες.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία, γίνεται αξιολόγηση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ούτως ώστε να επιλεγούν εκείνα για τα οποία η ικανότητα του διαχειριστή υπερέχει
των άλλων διαχειριστών. Ως ικανότητα του διαχειριστή αξιολογείται η ορθή επιλογή των επιµέρους τίτλων, αλλά και η ακριβής εκτίµηση των κυκλικών
διακυµάνσεων της αγοράς. Με βάση τον υπολογισµό των παραπάνω παραµέτρων τα Αµοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται σε µία κλίµακα από το µηδέν έως το
εκατό και στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση και η επιλογή από τη διαχειριστική οµάδα της Eurobank Asset Μanagement Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διεθνείς Αγορές: Επενδύει
αποκλειστικά σε Αµοιβαία
Κεφάλαια από 15 από τους
µεγαλύτερους οίκους
διαχείρισης κεφαλαίων
παγκόσµιας εµβέλειας ή/και
Exchange Traded Funds (ETFs)

• Πλήρης Διαφάνεια σε Διάρθρωση
/ Απόδοση / Συναλλαγές
• Διασπορά επενδύσεων µέσα από 15
διαχειριστές κεφαλαίων παγκόσµιας
εµβέλειας
• Διαρκής Ενηµέρωση
• Δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης
• Απουσία προµήθειας εισόδου
/ εξόδου µέσω επένδυσης
σε institutional shares

Νόµισµα
Δολάριο (Η.Π.Α.)
Ελάχιστο
ποσό συµµετοχής $ 200.000

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
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ΕΥΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

LOW

MEDIUM

MEDIUM

Απευθύνεται σε συντηρητικούς
επενδυτές που επιθυµούν έκθεση
στις παγκόσµιες αγορές
αναλαµβάνοντας χαµηλό
επενδυτικό κίνδυνο και έχουν
στόχο τη δηµιουργία
εισοδήµατος και την κεφαλαιακή
υπεραξία σε µεσοπρόθεσµο
ορίζοντα.

Απευθύνεται σε επενδυτές που
επιθυµούν έκθεση στις
παγκόσµιες αγορές και
στοχεύουν σε µακροπρόθεσµες
αποδόσεις αναλαµβάνοντας
µεσαίο επενδυτικό κίνδυνο µε
ανοχή στη διακύµανση των
αγορών.

Απευθύνεται σε επενδυτές που
έχουν στόχο τη δηµιουργία
κεφαλαιακής υπεραξίας σε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα µέσω
οµολογιακών τοποθετήσεων
λαµβάνοντας µεσαίο επενδυτικό
κίνδυνο µε ανοχή στη
διακύµανση των αγορών.

Μεσαίος

Χαµηλός

∆ιαθέσιµα 10%

∆ιαθέσιµα 20%

Οµολογιακά Α/Κ ή/και ETFs 30%

Οµολογιακά Α/Κ ή/και ETFs 40%

Οµολογιακά Α/Κ ή/και ETFs 90%

Μετοχικά A/K ή/και ETFs 80%

Μετοχικά A/K ή/και ETFs 20%

Μετοχικά A/K ή/και ETFs 40%

Διαθέσιµα
70%

Οµολογιακά Α/Κ ή/και ETFs
30%

40%

10%

30%

0,50%

Διαθέσιµα

Διαθέσιµα

Διαθέσιµα

50%
30%

20%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ

Υψηλός

Μεσαίος

∆ιαθέσιµα 20%

Μετοχικά Α/Κ ή/και ETFs

ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ

Απευθύνεται σε επενδυτές που
επιθυµούν έκθεση στις
παγκόσµιες αγορές και
στοχεύουν στην κεφαλαιακή
υπεραξία µε ανοχή στον
επενδυτικό κίνδυνο και στις
µεγάλες διακυµάνσεις των
χρηµατιστηριακών αγορών.

∆ιαθέσιµα 50%

20%

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

HIGH

20%

10%

20%
0%

0%

40%

Οµολογιακά Α/Κ ή/και ETFs
30%

40%

0%

20%

Οµολογιακά Α/Κ ή/και ETFs
90%

50%

80%

100%

0%

40%

Μετοχικά Α/Κ ή/και ETFs

Μετοχικά Α/Κ ή/και ETFs
40%

30%

40%

Οµολογιακά Α/Κ ή/και ETFs

80%

60%

50%

1,00%

1,00%

1,50%

10%
Βάσει της θετικής υπεραπόδοσης του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε τον παρακάτω δείκτη υπολογισµού υπεραπόδοσης, στην περίπτωση
που η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι θετική από την ηµεροµηνία έναρξης της διαχείρισης.

1m Libor + 1,00%

1m Libor + 2,00%

1m Libor + 2,00%

H EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

1m Libor + 4,00%

100%

