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Πορεία Α/Κ

Νομική Μορφή

ΟΣΕΚΑ

Κατηγορία

Μετοχικό Εξωτερικού

Δείκτης Αναφοράς

40% Stoxx Europe 50 Index +

από 01/04/2010

50% DJ Industrial Average € + 10% Nikkei 225 €

Εταιρεία Διαχείρισης

EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank A.E.

Ελεγκτική Εταιρεία

ΣΟΛ

Ρευστότητα

Καθημερινή

Νόμισμα Βάσης

Ευρώ

Σειρές Μεριδίων

EUROBANK

EUROBANK NTT

Κωδικός ISIN

GRF000142007

GRF000172004

Κωδικός Bloomberg

EUBEDFE GA

EUNTTGE GA

Ημ/νία Έναρξης

07.02.2000

17.11.2017

Βαθμός Κινδύνου

Σωρευτικές Αποδόσεις

13.03.2009 αλλαγή επενδυτικού σκοπού

Από Αρχή
Έτους

1 Έτος

3 Έτη

5 Έτη

Ενεργητικό

17.979.031,68 €

176.107,71 €

Eurobank Σειρά Μεριδίων

-12,71%

-6,29%

14,11%

26,66%

Καθαρή τιμή μεριδίου

2,9501 €

2,9481 €

Eurobank NTT Σειρά Μεριδίων *

-12,71%

-6,29%

14,10%

21,40%*

Χαμηλότερη τιμή (12μηνο)

2,9005 €

2,8985 €

* από 17.11.2017

Υψηλότερη τιμή (12μηνο)

3,4266 €

3,4243 €

Morningstar® Rating ΤΜ

2-Star

2-Star

Προμήθεια Διάθεσης

0,50%

0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς

0% > 2 έτη

0% > 2 έτη

0,50% 1-2 έτη

0,50% 1-2 έτη

1% ≤ 1 έτος

1% ≤ 1 έτος

Προμηθεια Μεταφοράς

Διαφορά Προμ. Διάθεσης

Διαφορά Προμ. Διάθεσης

Καταβολή Αξίας Εξαγοράς

Τ+3

Τ+3

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Επενδυτικός Σκοπός
Σκοπός του Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού
του κυρίως σε μετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο εξωτερικό, στις αναπτυγμένες
αγορές (κυρίως Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία). Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος,
καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του
καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η.Π.Α.
Γαλλία
Γερμανία
Ολλανδία

47,90%
13,81%
12,18%
5,19%

Ιαπωνία

3,66%

Ισπανία

1,48%

Ευρώπη
Ιταλία
Καναδάς
Βέλγιο
Ιρλανδία

1,29%
1,27%
0,99%
0,67%
0,55%

Λιανικό Εμπόριο
Φαρμακευτικός Κλάδος
Πετρέλαιο & Αέριο
Τράπεζες
Λογισμικό
Υπηρεσίες Υγείας
Χημικά
Ενδύματα
Ημιαγωγοί
Ασφάλειες
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αεροδιαστημική / Άμυνα
Ηλεκτρονικά Είδη

5,92%
5,85%
5,64%
5,59%
5,17%
4,89%
4,78%
4,33%
3,85%
3,79%
3,70%
3,51%
3,21%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε
επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν
υψηλά κέρδη
συμμετέχοντας σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εξωτερικού
ευρείας κλαδικής διασποράς με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.

Επενδυτική Ανασκόπηση

Οι μετοχές στις κύριες ανεπτυγμένες παγκόσμιες αγορές δέχθηκαν πιέσεις το δεύτερο τρίμηνο. Ο πληθωρισμός συνέχισε να κινείται υψηλότερα σε πολλές μεγάλες οικονομίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, και
οι επενδυτές αποτίμησαν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων και τον κίνδυνο πιθανής ύφεσης. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, οι επενδυτές εστίασαν στην πολιτική απάντηση της Federal Reserve για τον πληθωρισμό. Η
Fed ξεκίνησε μια αύξηση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ πρότεινε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα, ακόμη και αν η πρόκληση ύφεσης θα ήταν πρόκληση. Στην Ευρώπη, το δεύτερο τρίμηνο
σημειώθηκε περαιτέρω πτώση για τις μετοχές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίστηκε, οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις φυσικού αερίου αυξήθηκαν επίσης και ο υψηλότερος πληθωρισμός μπορεί να
αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της αργότερα τον Ιούλιο, με περαιτέρω αύξηση πιθανή τον Σεπτέμβριο. Οι ιαπωνικές μετοχές έκλεισαν επίσης χαμηλότερα
το τρίμηνο, λόγω των ειδήσεων για τη νομισματική πολιτική και τις αγορές συναλλάγματος, μαζί με τις ανησυχίες για την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ. Το γεν υποχώρησε απότομα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Εν
τω μεταξύ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν επιβεβαίωσε καμία αλλαγή στα επιτόκια πολιτικής της.
Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του έτους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε σχετικά υψηλό επενδυτικό επίπεδο που μειώθηκε σημαντικά προς τα μέσα του τριμήνου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατήρησε αυτό το
χαμηλότερο επίπεδο επένδυσης μέχρι το τέλος του τριμήνου. Στην Ευρώπη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και οι διαταραχές στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο συνεχίζονται, το α/κ διατήρησε
χαμηλότερη έκθεση σε ευρωπαϊκές μετοχές, την οποία μείωσε κάπως περαιτέρω προς το τέλος του τριμήνου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εξάλειψε συγκεκριμένες θέσεις που είχε στον τομέα
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και επέλεξε να λάβει κέρδη σε άλλη θέση στον τομέα της Υγείας μειώνοντας την έκθεσή του.Στις ΗΠΑ, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μείωσε σημαντικά την έκθεσή του κατά το δεύτερο
τρίμηνο του έτους, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στην πολιτική ανταπόκριση της FED στις επίμονα υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Οι ανησυχίες κυρίευσαν την αγορά ότι η FED δεν θα μπορούσε να μειώσει τον
πληθωρισμό χωρίς επίσης να προκαλέσει ύφεση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μείωσε την έκθεσή του σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, το α/κ μείωσε την έκθεσή του στους τομείς της Ενέργειας, της
Βιομηχανίας, των Χρηματοοικονομικών, των Υπηρεσιών Επικοινωνίας και των Καταναλωτών.Στην Ιαπωνία, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατήρησε τη σχετικά επιφυλακτική έκθεσή του στην ιαπωνική αγορά μετοχών
κατά το δεύτερο τρίμηνο και δεν πραγματοποίησε ουσιαστικές αλλαγές.

Επικοινωνία

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
NIKKEI 225 (CME) SEP22

5,57%

AMGEN INC

2,58%

EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ

UNITED HEALTH GROUP INC

5,31%

HOME DEPOT

2,47%

Σταδίου 10

XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF

2,85%

EURO STOXX 50

105 64, Αθήνα

GOLDMAN SACHS GROUP

2,63%

ASML HOLDINGS

2,39%

Τηλ: +30 210 33 52 800

MICROSOFT CORP.

2,59%

TOTAL

2,36%

SEP22

2,46%

Fax: +30 210 33 52 890
Email : am@eurobank.gr
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες

Στατιστικοί Δείκτες
Τυπική Απόκλιση

16,05%

VaR

10,09%

Beta

98,85%

R-squared

98,22%

www.eurobankam.gr , www.eurobank.gr
ή καλέστε την υπηρεσία Europhone Banking (Τηλ:210 95 55 000)

Ο υπολογισμός της Tυπικής Aπόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής
προσομείωσης (historical simulation) χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR
ενός μήνα.
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Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar,
(2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και
(3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση
για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

